


PLAN SPOTKANIA

14.00 Warunki uzyskania pomocy, 

najważniejsze załączniki do WOPP

14.35-14.40 przerwa

14.40 Lokalne kryteria wyboru

15.30 – Pytania i odpowiedzi



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi. 

Materiał opracowany przez LGD Partnerstwo Ducha Gór. 

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i 

aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020.



Szkolenie dla wnioskodawców

„Warunki uzyskania pomocy w ramach LSR 

2014-2020, kryteria oceny w zakresie 

podejmowania działalności gospodarczej”

27.04.2021 r.



Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 
Społeczność LSR Partnerstwa Ducha Gór

na lata 2014-2020(23), obejmująca obszar gmin:

Mysłakowice, Podgórzyn, Janowice Wielkie, Karpacz, 
Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba, Jelenia Góra

www.duchgor.org

 Realizacja LSR 2014-20 LSR 2014-2020

http://www.duchgor.org/


1. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 
(UE) NR 1303/2013 z 17.12.2013 r. ustanawiające wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1083/2006.
2. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 
(UE) NR 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005. 



2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
zatwierdzony przez KE w dniu 18.12.2014 r.
3. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–20201, (z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 
lokalnej społeczności (z późn. zm.).
5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z 
dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i 
trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (z późn. zm).



ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013
art. 32-35 

ROZDZIAŁ II Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 
Artykuł 32 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 
1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność jest wspierany ze środków EFRROW, określany 
nazwą LEADER, i może być wspierany ze środków EFRR, EFS lub EFMR. Dla potrzeb niniejszego 
rozdziału fundusze te zwane są dalej „właściwymi EFSI”. 
2. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność jest: 
a) skoncentrowany na konkretnych obszarach poniżej szczebla regionalnego; 
b) kierowany przez lokalne grupy działania, w których skład wchodzą przedstawiciele władz 
publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców, przy czym 
na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami 
krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu; 
c) prowadzony na podstawie zintegrowanych i wielosektorowych lokalnych strategii 
rozwoju; 
d) zaprojektowany z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i potencjału oraz zawiera elementy 
innowacyjne w kontekście lokalnym i zakłada tworzenie sieci kontaktów oraz, w stosownych 
przypadkach, współpracę. 



Artykuł 33  Strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 
1. Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawiera przynajmniej 
następujące elementy: 
a) określenie obszaru i ludności objętych strategią; 
b) analizę potrzeb i potencjału obszaru w zakresie rozwoju, w tym analizę mocnych i słabych 
stron, szans i zagrożeń; 
c) opis strategii i jej celów, opis zintegrowanego i innowacyjnego charakteru strategii oraz 
hierarchię celów, w tym wartości docelowe dotyczące produktów lub rezultatów. W 
odniesieniu do rezultatów wartości docelowe mogą być ujęte ilościowo lub jakościowo. 
Strategia jest spójna z odpowiednimi programami wszystkich właściwych zaangażowanych 
EFSI; 
d) opis procesu zaangażowania społeczności w opracowanie strategii; 
e) plan działania wskazujący, w jaki sposób cele przekładają się na działania; 
f) opis rozwiązań w zakresie zarządzania i monitorowania strategii wykazujący potencjał 
lokalnej grupy działania do realizacji strategii oraz opis szczegółowych rozwiązań dotyczących 
ewaluacji; 
g) plan finansowy strategii, w tym planowaną alokację każdego z właściwych EFSI. 



Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z 
udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015 r. poz. 378).
Art. 4. 1. LGD działa jako stowarzyszenie posiadające osobowość prawną.
3. Do tworzenia i działania LGD stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o 
stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.2), z tym że:
1) członkami zwyczajnymi LGD mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w tym jednostki 
samorządu terytorialnego, z wyłączeniem województw;
2) nadzór nad LGD sprawuje marszałek województwa;
3) LGD, w zakresie określonym w jej statucie, może prowadzić działalność gospodarczą służącą 
realizacji LSR;
4) LGD, oprócz organów wymaganych na podstawie art. 11 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. –
Prawo o stowarzyszeniach, jest obowiązana posiadać organ, do którego właściwości należy:
a) wybór operacji w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia nr 1303/2013, zwanych dalej 
„operacjami”, które mają być realizowane w ramach LSR, oraz
b) ustalenie kwoty wsparcia
– zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. f rozporządzenia nr 1303/2013, zwany dalej „radą”, chyba że w 
statucie LGD przewidziano, że zadania te należą do właściwości zarządu.



LSR 2014-2020 i LGD 2014-2020
Obszar działania stowarzyszenia LGD Partnerstwo Ducha Gór obejmuje 8 
gmin , położonych w granicach administracyjnych powiatu 
jeleniogórskiego: 
- 3 wiejskie (Mysłakowice, Janowice Wielkie i Podgórzyn), 
- 4 miejskie (Kowary, Karpacz, Szklarska Poręba i Piechowice) oraz 
- 1 miasto powyżej 20 tys. mieszkańców – Jelenia Góra (miasto na 
prawach powiatu). 
LSR 2014-2020 LGD Partnerstwo Ducha Gór może być finansowana tylko i 
wyłącznie ze środków PROW 2014-2020, co wyklucza finansowanie z tych 
środków miasta Jelenia Góra, jako miasta powyżej 20 tys. mieszkańców.



LSR 2014-2020 i LGD 2014-2020
Łączna liczba ludności obszaru LGD, łącznie z mieszkańcami miasta 
powyżej 20 tys., wynosi 134.740 osób. Łączna liczba ludności obszaru 
objętej LSR, z wyłączeniem mieszkańców miasta powyżej 20 tys. wynosi 
52.755 osób





II.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej, innowacyjnej,
uwzględniającej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom
klimatu, w tym w kluczowych kierunkach dla rozwoju obszaru

Konkurs nr 11/2021

• kwota pomocy: 80 000,00 zł

• limit środków w ramach naboru: 262.486,53 EURO

(1.049.946,12 zł)

• liczba dotacji: ok. 13-14 DOTACJI

• 1.049.946,12 zł – liczone po kursie 4,00 orientacyjnie, bo takie

mamy wytyczne, ale już po kursie 1 EUR = 4,5 zł to kwota np: 1

181 189,385 zł. Przyznane środki i zawarte umowy będą

uzależnione od kursu EUR.



Konkurs daty:

30.04-24.05.2021 r. 



Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w 
ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (z późn.zm.)



PODEJMOWANIE 

DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ



WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

Poziom wsparcia Kwota dofinansowania

Maksymalnie 

(kwotowo)

80 tys. PLN

na jednego Beneficjenta

UWAGA: ograniczenie wynikające z 

zapisów LSR LGD Partnerstwo Ducha Gór

Rodzaj instrumentu 

wsparcia

premia 

(płatność zryczałtowana)

płatna w dwóch transzach

I transza – 80% kwoty pomocy

II transza – 20% kwoty pomocy



Osoba fizyczna:

 mieszkańcy obszaru działania LGD Partnerstwo Ducha Gór: Mysłakowice,

Janowice Wielkie i Podgórzyn, Kowary, Karpacz, Szklarska Poręba i Piechowice.

Miasto powyżej 20 tys. mieszkańców – Jelenia Góra nie stanowi obszaru

wiejskiego w rozumieniu tych przepisów i wyklucza finansowanie z tych środków

mieszkańców miasta Jelenia Góra,

 obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej

 pełnoletni

 miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR

 nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym 

zakresie – WYJĄTEK: podejmowanie działalności gospodarczej sklasyfikowanej 

w PKD 2007 jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów 

(działy 10 i 11)

 w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie wykonywał

działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i nie została mu dotychczas

przyznana pomoc na operację w tym zakresie w ramach PROW 2014-2020.



BENEFICJENT

Dokument tożsamości

Do wniosku należy dołączyć kopię ważnego dokumentu tożsamości. Kopie 

strony/stron powinny zawierać dane osobowe oraz adres zamieszkania 

podmiotu. Obywatele Polski zobowiązani są złożyć kopię dowodu osobistego, 

a obywatele pozostałych państw UE kopię karty pobytu, paszportu lub każdego 

innego dokumentu ze zdjęciem, wydanego w kraju obywatelstwa danej osoby, 

który w danym kraju jest uznawany za dokument tożsamości i zawiera dane 

osobowe oraz informację o obywatelstwie. Jeżeli podmiot będący obywatelem 

Polski z jakiegoś powodu nie może załączyć kopii dowodu osobistego, może 

załączyć kopię paszportu. Kopia dokumentu tożsamości przekazywanego 

może być zanonimizowana w zakresie danych zbędnych w procesie 

weryfikacji, tj. w zakresie danych obejmujących: nazwisko rodowe, imiona 

rodziców, podpis, miejsce urodzenia, wzrost, kolor oczu oraz organ wydający 

dokument.



BENEFICJENT

Możliwe jest dokumentowanie miejsca zamieszkania podmiotu, poprzez 

wykazanie:

- adresu zameldowania na pobyt stały potwierdzonego wpisem w dowodzie osobistym 

(jeżeli wpis w tym zakresie jest aktualny),

albo

- adresu zameldowania na pobyt stały lub czasowy potwierdzonego w zaświadczeniu z 

właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego, w przypadku, 

gdy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego 

oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich 

utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. poz. 212, z późn. zm.), zgodnie z 

którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od 

miejsca zameldowania na pobyt stały (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

złożeniem wniosku)

- lub też w oparciu o poniższe załączniki (możliwe do złożenia po 31.12.2017 r.).



BENEFICJENT

Możliwe jest dokumentowanie miejsca zamieszkania podmiotu, poprzez wykazanie:

- pierwszą stronę zeznania podatkowego za ostatni okres rozliczeniowy (np. formularza 

PIT-37), zawierającą adres zamieszkania (kopia) 

wraz z: 

potwierdzeniem złożenia zeznania w formie prezentaty urzędu skarbowego – pieczęć, albo 

urzędowym poświadczeniem odbioru (UPO) generowanym w przypadku złożenia zeznania 

podatkowego w formie elektronicznej (e-deklaracja) – wydruk z systemu e-Deklaracji Ministerstwa 

Finansów, 

albo 

zaświadczeniem z urzędu skarbowego potwierdzającym fakt złożenia zeznania – kopia; albo 

- wystawione na podmiot i jego adres zamieszkania dokumenty zobowiązaniowe np. decyzja 

w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rachunki lub faktury za media, ścieki, odpady 

komunalne. 

Kopie ww. dokumentów mogą być zanonimizowane w zakresie danych zbędnych w procesie 

weryfikacji, tj. danych innych niż adres zamieszkania i dane identyfikacyjne podmiotu. Załącznik 

ten jest obowiązkowy dla wszystkich podmiotów (wypełnione na stałe TAK).



BENEFICJENT

 Podmiotowi na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

pomoc przysługuje 1 raz w okresie realizacji Programu.

 Podmiotowi, który otrzymał pomoc na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, pomoc na rozwój tej 

działalności może być przyznana nie wcześniej niż po 

upływie 2 lat od dnia przyznania tej pomocy.



BENEFICJENT

3. Zaświadczenie wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed 

dniem złożenia wniosku przez: (albo złącznik 3.1 albo 3.2)

3.1. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o 

niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych –

oryginał



3.2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające fakt podlegania 

ubezpieczeniu społecznemu – oryginał

Przedkładane zaświadczenie z ZUS musi wskazywać fakt podlegania ubezpieczeniu w 

pełnym zakresie w dniu składania wniosku (nie musi zawierać informacji o zapłacie 

składek za ten okres). Załącznikiem może być dokument potwierdzający odprowadzane 

składki ubezpieczenia społecznego przez pracodawcę u którego podmiot zatrudniony jest 

na umowę o pracę. Ważne: załącznik ten, ma na celu potwierdzenie, że podmiot nie 

podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie. 

Dlatego nie dopuszcza się przypadku przedstawienia dokumentu potwierdzającego fakt 

podlegania ubezpieczeniu społecznemu dla podmiotu, który podlegając ubezpieczeniu 

społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, został objęty innym 

ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania umowy agencyjnej lub umowy 

zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług lub powołania do rady nadzorczej. 

Wówczas na mocy przepisów podmiot podlega nadal ubezpieczeniu społecznemu 

rolników w okresie wykonywania ww. umów, pomimo objęcia go z tego tytułu innym 

ubezpieczeniem społecznym - jeżeli przychód osiągany z tego tytułu w rozliczeniu 

miesięcznym nie przekracza kwoty równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, 

ustalonemu na podstawie odrębnych przepisów.



4.1. Decyzja o wpisie producenta do ewidencji producentów –

kopia

albo

4.2. Zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym w 

ewidencji producentów – kopia

albo

4.3. Wniosek o wpis do ewidencji producentów z potwierdzeniem 

złożenia – kopia



5. Dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do 

nieruchomości – załącznik obowiązkowy w przypadku, gdy

realizacja operacji obejmuje zadania trwale związane z nieruchomością 

– oryginał lub kopia

W przypadku, gdy planowana w ramach operacji inwestycja jest trwale 

związana z nieruchomością (tj. budowa, przebudowa, remont

połączony z modernizacją, zagospodarowanie terenu, zakup maszyn, 

sprzętu i urządzeń wymagających posadowienia) - należy załączyć

dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której 

realizowana będzie operacja. Jednakże w przypadku, gdy planowana

w ramach projektu inwestycja nie jest w sposób trwały związana z 

nieruchomością, podmiot nie ma obowiązku dostarczania

przedmiotowego załącznika.



Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny może być:

odpis z ksiąg wieczystych, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku, 

lub

odpis aktu notarialnego wraz z kopią wniosku o wpis do księgi wieczystej (kopia wniosku 

powinna zawierać czytelne potwierdzenie

jego złożenia w sądzie), lub

prawomocne orzeczenie sądu wraz z kopią wniosku o wpis do księgi wieczystej (kopia wniosku 

powinna zawierać czytelne

potwierdzenie jego złożenia w sądzie), lub

ostateczna decyzja administracyjna wraz z kopią wniosku o wpis do księgi wieczystej (kopia 

wniosku powinna zawierać czytelne

potwierdzenie jego złożenia w sądzie),

wypis z ewidencji gruntów i budynków wydawany przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku.

W przypadku, gdy nieruchomość, na której realizowana będzie operacja znajduje się w posiadaniu 

zależnym podmiotu dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do tej nieruchomości, może być, 

np.: umowa dzierżawy lub inna umowa potwierdzająca posiadanie zależne. Umowy te powinny być 

zawarte na okres realizacji operacji oraz co najmniej do dnia w którym upłynie 2 lata od dnia 

wypłaty płatności końcowej.



ZOBOWIĄZANIA – CZAS PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI I 

MIEJSCE PRACY

 operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej,

do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo

przedsiębiorców,

oraz:

 zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do

ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia

wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń

społecznych z tytułu wykonywania tej działalności

Lub

 -utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne

etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, i

zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na

podstawie umowy o pracę;



Beneficjent realizuje zobowiązanie, o którym mowa

wyżej, w zakresie:

1) wykonywania działalności gospodarczej,

2) podlegania ubezpieczeniom,

3) utrzymania miejsca pracy

- przez łącznie co najmniej 2 lata w okresie od dnia

zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata

od dnia wypłaty płatności końcowej.

ZOBOWIĄZANIA – CZAS PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI I 

MIEJSCE PRACY



 Zobowiązanie w zakresie podlegania ubezpieczeniom uznaje 

się również za realizowane, jeżeli - w przypadku zbiegu 

tytułu do ubezpieczeń społecznych z powodu objęcia 

beneficjenta obowiązkowymi ubezpieczeniami 

społecznymi z tytułu zasiłku macierzyńskiego - beneficjent 

podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu z 

tytułu wykonywania działalności gospodarczej, do której 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców.

ZOBOWIĄZANIA – CZAS PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI I 

MIEJSCE PRACY



WARUNKI DOSTĘPU
Pomoc jest przyznawana na projekt który:

 koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków 
publicznych; 

 operacja będzie realizowana zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym 

operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji 

oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej 

operacji, nastąpi w terminie DO 2 lat od dnia zawarcia umowy; (tak brzmi przepis 

ALE! NIE MA JUŻ TYLE CZASU NA REALIZACJĘ I ROZLICZENIE PROJEKTU. 

PROSZĘ SIĘ TYM NIE SUGEROWAĆ!!!!!!!.

 operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na 

obszarze wiejskim objętym LSR;

 inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane 

na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego 

się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej 

przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia 

trwałości operacji 



Symulacja czasowa
1. Złożenie Wysłanie pism do wnioskodawców i uzyskanie 

uzupełnień zwrotnie maks. 18.06.2021

2. Ocena w LGD i ogłoszenie wyników – ostatni tydzień 19-

30.06.2021.

3. Przygotowanie i zawiezienie dokumentacji do UMWD – początek 

lipca 2021.

4. Weryfikacja naborów i procedur, weryfikacja wniosków, 

podpisanie umów – ok. IV kw 2021/I kw. 2022.

5. Realizacja tj. założenie dz.gosp, wypłata I transzy i 

poniesienie kosztów – 2022 r. 

6. II transza i rozliczenie – grudzień 2022 r.

7. Koniec okresu programowania – czerwiec 2023 r. Do tego czasu 

trzeba się rozliczyć i uzyskać zwrot!!!!!



WARUNKI DOSTĘPU – C.D.

 operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z 

biznesplanem; 

 minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych; 

 realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;

 została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, 

jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi.



BENEFICJENT – OSOBA FIZYCZNA

OBOWIĄZKOWE NA DZIEŃ ZŁOŻENIA WNIOSKU:

 wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego 
producenta – tylko w przypadku, gdy Wnioskodawca nie 

posiada takiego numeru

brak numeru bądź wniosku o nadanie numeru

=

ODMOWA PRZYZNANIA POMOCY



BENEFICJENT – OSOBA FIZYCZNA



KOSZTY KWALIFIKOWALNE

 W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych NA PODSTAWIE OFERT,

co najmniej 2 na dany koszt,

 Biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, a w szczególności,

jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona

z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty,

jaką można przyznać na tę operację.

 Pomoc przyznaje się na operację, której realizacja nie została rozpoczęta przed

dniem podpisania umowy o przyznanie pomocy.

 Pomoc obejmuje koszty transportu materiałów służących realizacji operacji lub

planowanych do zakupu maszyn i urządzeń oraz ich montaż.



KOSZTY KWALIFIKOWALNE – C.D.

1. ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, 

zwane dalej „kosztami ogólnymi” – max 10% pozostałych kosztów 

kwalifikowalnych operacji,

2. zakupu robót budowlanych lub usług,

3. zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, 

licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub 

znaków towarowych,

4. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, 

5. zakupu nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów 

osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,

6. zakupu nowych rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,

7. podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia 

nr 1303/2013 – które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do 

osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.



KOSZTY OGÓLNE:

Artykuł 45 

Inwestycje 

2. Wydatki kwalifikujące się do wsparcia z EFRROW 

ograniczają się do: 

c) kosztów ogólnych związanych z wydatkami, o których 

mowa w lit. a) i b), takich jak honoraria architektów, 

inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo 

w zakresie zrównoważenia środowiskowego i 

gospodarczego, w tym studia wykonalności. Studia 

wykonalności są nadal traktowane jako wydatki 

kwalifikowalne, nawet w przypadku gdy w oparciu o ich 

rezultaty nie dokonuje się wydatków określonych w lit. a) i 
b); 



KOSZTY KWALIFIKOWALNE – USZCZEGÓŁOWIENIE

Ad. 6

Zakup nowych środków transportu nie może być jedyną

pozycją zestawienia rzeczowo – finansowego!!!

Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty zakupu środków 

transportu są ustalane w wysokości nieprzekraczającej 

30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, 

pomniejszonych o koszty ogólne.



KOSZTY KWALIFIKOWALNE – USZCZEGÓŁOWIENIE

Ad. 9

Możliwa refundacja podatku od wartości dodanej 

(VAT), z wyjątkiem podatku którego nie można 

odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT.



BRAK FINANSOWANIA

Pomoc nie jest przyznawana na:

 koszty zakupu używanego sprzętu, maszyn i urządzeń

 koszty zakupu nieruchomości

 podatku VAT, jeżeli wnioskodawca jest płatnikiem VAT



ZOBOWIĄZANIA

 rozpoczęcie działalności następuje po podpisaniu umowy w ciągu 
maksymalnie 3 miesięcy od daty podpisania,

 wypłata środków – po rozpoczęciu działalności gospodarczej i 
zgłoszeniu do pełnego ubezpieczenia, spełnieniu warunków dot. 
zgłoszeń, pozwoleń, decyzji itp….koniecznych na tym etapie,

 wypłata - premia płatna w dwóch transzach: I transza – 80% kwoty 
pomocy tj. 64.000 zł, II transza – 20% kwoty pomocy tj. 16.000 zł po 
zrealizowaniu całości,



WYKLUCZENIA
Pomoc na operacje w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a–c nie 

przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji 

jest sklasyfikowana w przepisach PKD jako: 

1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach; 

2) górnictwo i wydobywanie; 

3) działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie; 

4) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków; 

5) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej; 

6) produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;

7) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i 

pozostałych wyrobów farmaceutycznych; 

8) produkcja metali; 

9) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli; 

10) transport lotniczy i kolejowy; 

11) gospodarka magazynowa.







KRYTERIA LOKALNE

Kryterium 1
Zakres uruchamianej działalności przyczynia się do rozwoju 
gospodarczego w kierunkach wskazanych w LSR jako kluczowe 
dla obszaru LGD

15 – operacja dotyczy działalności  w co najmniej jednym ze 
wskazanych zakresów
0 – operacja nie dotyczy żadnego z wymienionych zakresów

Maksymalna liczba punktów w kryterium – 15.



Definicja kryterium 1:
Zakres uruchamianej działalności przyczynia się do rozwoju gospodarczego w kierunkach
wskazanych w LSR jako kluczowe dla obszaru LGD.
Za kluczowe dla dalszego rozwoju obszaru LSR w dokumencie strategicznym jakim jest 
LSR na lata 2014-2020 uznano turystykę oraz produkty lokalne, w tym lokalne produkty 
rolne oraz ich przetwarzanie, zatem pogrupowano rodzaje działalności na następujące 
zakresy:
1. Działalność związana z zakwaterowaniem, gastronomią
2. Usługi związane z obsługą ruchu turystycznego
3. Działalność, której podstawę stanowią produkty lokalne oraz ich przetwarzanie jako 
produktów żywnościowych
4. Działalność przyczyniająca się do rozwiązywania problemów grup defaworyzowanych

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie zapisów w dokumentach aplikacyjnych, 
na podstawie budżetu (PKD).



Kryterium 2
Operacja przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności  turystycznej 
obszaru LGD
15 – operacja przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej 
obszaru poprzez spełnienie 3-trzech łącznie wymienionych warunków
10 – operacja przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej 
obszaru poprzez spełnienie 2-óch łącznie wymienionych warunków
5 - operacja przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej 
obszaru poprzez spełnienie 1-ego wymienionego
warunku
0 – operacja nie przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności 
turystycznej obszaru
Maksymalna liczba punktów w kryterium – 15.



Definicja kryterium 2:
Operacja przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej lub promocji obszaru 
LGD. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez:
1) Operacja uzupełnia lub tworzy ofertę turystyczną: operacje, które zakładają 
inwestycje służące turystom – np. są zlokalizowane przy szlaku turystycznym, mają 
charakter otwarty np. muzea, skanseny, wystawy, punkty widokowe, oferta 
warsztatowa, ścieżki edukacyjne itd…
2) Operacja promuje lub jest komplementarna z innymi miejscami turystycznymi czy 
szlakami turystycznymi na obszarze LGD.
3) Wnioskodawca posiada plan współpracy z innymi przedsiębiorcami, przyczyniając się 
w ten sposób do kooperacji, współpracy oraz sieciowania usług w regionie w zakresie 
turystyki. Współpraca z innymi  przedsiębiorcami powinna być logiczna i adekwatna do 
zamierzeń wnioskodawcy.
Weryfikacja nastąpi na podstawie opisu operacji oraz rodzaju działalności 
zaplanowanej w ramach operacji, ZAŁĄCZONYCH DOWODÓW NP. W POSTACI MAPEK 
(ZAZNACZENIA LOKALIZACJI), podpisanych porozumień, sieciowania, kooperacji w 
zakresie turystyki.



Kryterium nr 3:
Oparcie operacji na lokalnych wartościach i zasobach 
kulturowych, przyrodniczych lub historycznych

15 – operacja opiera się na 3 obszarach zasobów
10 – operacja opiera się na 2 obszarach zasobów
5 – operacja opiera się na 1  obszarze zasobów
0 - operacja nie opiera się na żadnym obszarze zasobów

Maksymalna liczba punktów w kryterium – 15



Definicja kryterium nr 3: Operacja opiera się na lokalnych wartościach i zasobach kulturowych, 
przyrodniczych lub historycznych. W ramach kryterium oceniane będzie oparcie operacji na 
lokalnych zasobach kulturowych, przyrodniczych i historycznych (3 obszary zasobów), 
opisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju lub dostępnych opracowaniach.
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie zapisów w dokumentach aplikacyjnych, 
popartych załączonymi dokumentami (np. źródła pisemne, literatura, dokumentacja 
zdjęciowa odnośniki do stron www itp…). Załączone dokumenty powinny być w j. polskim (w 
przypadku tłumaczonych publikacji należy załączyć również kopię w j. obcym), jako odrębne 
wydruki np. z literatury, ze stron www itp…Wydruk stron źródeł powinien posiadać opis 
dotyczący publikacji tj. autor, tytuł, data wydania, wydawnictwo oraz zaznaczony czytelnie 
konkretny fragment tekstu dot. spełnienia kryterium.
Załączniki do wniosku takie jak: „Uzasadnienie zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami 
Wyboru operacji czy „Analiza innowacyjnego charakteru operacji” oraz opisy w nich zawarte 

nie stanowią załączników dokumentujących spełnienia kryterium nr 2. Bez załączenia 
konkretnych dokumentów i dowodów na spełnienie kryterium –
punkty nie będą przyznawane.



Kryterium 4 Innowacyjność operacji

10 – operacja jest nowatorska

5 – operacja jest innowacyjna

0 – operacja nie jest nowatorska, ani innowacyjna

Maksymalna liczba punktów w kryterium – 10



Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań nowatorskich i innowacyjnych na obszarze LGD lub jego 

części.

1) Przez operacje nowatorskie rozumie się: operacje niestandardowe, o eksperymentalnym charakterze, 

w nietypowy sposób podchodzące do lokalnych zasobów, tradycji, przyczyniające się do pozytywnych 

zmian o długofalowym charakterze na obszarze, wprowadzające nową jakość na obszarze LGD.

2) Przez innowacyjność rozumie się: wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco 

udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub 

zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy 

społecznych na obszarze LGD lub jego części.

3) Innowacyjny charakter operacji może dotyczyć również obszaru ochrony środowiska czy 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym, może być związany z przeciwdziałaniem ubóstwu czy z 

włączeniem społecznym, nowymi technologiami. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów w 

dokumentach aplikacyjnych, popartych załączonymi dokumentami i materiałami poświadczającymi, 

że zastosowane rozwiązania mają taki charakter (np. źródła pisemne, literatura, raporty, dokumentacja 

zdjęciowa odnośniki do stron www itp….) oraz analizy wskazującej na innowacyjny charakter, załączonej 

do wniosku.Załączone dokumenty powinny być w j. polskim (w przypadku tłumaczonych publikacji należy 

załączyć również kopię w j. obcym), jako odrębne wydruki np. z literatury, ze stron www itp…Wydruk stron 

źródeł powinien posiadać opis dotyczący publikacji tj. autor, tytuł, data wydania, wydawnictwo oraz 

zaznaczony czytelnie konkretny fragment tekstu dot. spełnienia kryterium. Załączniki do wniosku takie jak: 

„Uzasadnienie zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru operacji czy „Analiza innowacyjnego 

charakteru operacji” oraz opisy w nich zawarte nie stanowią załączników dokumentujących spełnienia 

kryterium nr 6. Bez załączenia konkretnych dokumentów i dowodów na spełnienie kryterium – punkty nie 

będą przyznawane.



Kryterium 5 Utworzenie nowych miejsc pracy

5 – dwa nowe miejsca pracy, w tym 

samozatrudnienie

1 – jedno nowe miejsce pracy, w tym 

samozatrudnienie

Maksymalna liczba punktów w kryterium – 5.



Operacja spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty
średnioroczne, w tym samozatrudnienie.
W ramach kryterium preferowane jest utworzenie więcej niż 1 wymagane miejsca
pracy, zgodnie z warunkami określonymi w które należy utrzymać przez okres 2 lat.
Jako utworzenie 1 miejsca pracy należy w przypadku rozpoczęcia działalności
gospodarczej należy rozumieć samozatrudnienie, zgodnie z rozporządzeniem w
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w
ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1570, z późn.zm.).

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie zapisów w dokumentach
aplikacyjnych i załączników.



Kryterium 6 Zastosowanie rozwiązań sprzyjających 
ochronie środowiska lub przeciwdziałanie zmianom 
klimatu
5 – operacja przewiduje zastosowanie 2-óch rodzajów  działań 

łącznie

3 - operacja przewiduje zastosowanie tylko działań 

inwestycyjnych i materialnych

1 – operacja przewiduje zastosowanie tylko działań 

niematerialnych

0 – operacja nie przewiduje zastosowania rozwiązań

Maksymalna liczba punktów w kryterium – 5.



Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałanie zmianom 
klimatu. W ramach kryterium preferowane będą operacje, których realizacja przyczyni się do zastosowania 2 
rodzajów działań: inwestycji , działań materialnych i niematerialnych, sprzyjających ochronie środowiska lub 
przeciwdziałania zmianom klimatu:
1) Mogą to być działania polegające na rozwiązaniach inwestycyjnych i materialnych, które stanowią min. 5% 
budżetu, jak: zwiększaniu lub rewitalizowaniu terenów zieleni, nasadzeniach drzew, krzewów, roślin, poprawie 
małej retencji, wymianie szczelnych gruntów na przepuszczalne, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, 
materiałów przyjaznych środowisku, ograniczanie emisji gazów, oznaczenie i ochrona miejsc przyrodniczo cennych, 
infrastrukturze sprzyjającej turystyce i rekreacji ograniczającej emisję gazów, tworzeniu zielonych miejsc pracy.
2) Mogą to być działania polegające na działaniach niematerialnych jak: edukacji sprzyjającej ochronie środowiska 
lub przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym w formie szkoleń, warsztatów, prelekcji, akcji, wydarzeń itp….

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie zapisów w dokumentach aplikacyjnych, popartych załączonymi 
dokumentami i materiałami poświadczającymi, że zastosowane rozwiązania mają taki charakter (np. źródła 
pisemne, literatura, raporty, dokumentacja zdjęciowa odnośniki do stron www itp….). Załączone dokumenty 
powinny być w j. polskim (w przypadku tłumaczonych publikacji należy załączyć również kopię w j. obcym), jako 
odrębne wydruki np. z literatury, ze stron www itp…Wydruk stron źródeł powinien posiadać opis dotyczący 
publikacji tj. autor, tytuł, data wydania, wydawnictwo oraz zaznaczony czytelnie konkretny fragment tekstu dot. 
spełnienia kryterium. Załączniki do wniosku takie jak: „Uzasadnienie zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami 
Wyboru operacji czy „Analiza innowacyjnego charakteru operacji” oraz opisy w nich zawarte nie stanowią 
załączników dokumentujących spełnienia kryterium nr 7.
Bez załączenia konkretnych dokumentów i dowodów na spełnienie kryterium – punkty nie będą przyznawane.



Kryterium 7 Zrównoważony rozwój obszaru LGD

5 – operacja jest realizowana w miejscowości, w 

której występuje deficyt tego rodzaju działalności

0 – operacja jest realizowana w miejscowości, w 

której nie  występuje deficyt tego rodzaju 
działalności

Maksymalna liczba punktów w kryterium – 5.



Zrównoważony rozwój obszaru LGD.

W ramach kryterium preferowane będą operacje, realizowane w 

miejscowościach, w których występuje deficyt tego rodzaju 

działalności. Np. miejsca noclegowe, produkcja czy usługi 

występują w danej miejscowości w małym stopniu lub w ogóle.

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie przedstawionej 

analizy i argumentacji wnioskodawcy, popartej danymi np. 

statystycznymi GUS itp…



Kryterium 8 Status wnioskodawcy na rynku pracy
3 – osoba bezrobotna oraz osoba należąca co najmniej do 

jednej z grup mających utrudniony dostęp do rynku pracy:

1 - osoba długotrwale bezrobotna

1 - do 30 r. ż.

1 - powyżej 50 r.ż.

1 – niepełnosprawna

1 - kobieta

1 - kobieta powracająca na rynek

pracy po urodzeniu dziecka

0 – żadnym z powyższych

Maksymalna liczba punktów w kryterium – 8.



Kryterium preferuje osoby z grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy, określonych w
LSR. Definicja osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, jest zgodna z odpowiednimi
programami współfinansowanymi ze środków EFSI tj: PO WER oraz RPO WD, w których zawarto definicje
tych osób zgodnie ze statystyką unijną BAEL i EUROSTAT dla Polityki Rynku Pracy. Są to osoby pozostające
bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby
zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich
trzech kryteriów. Definicja uwzględnia zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności
ekonomicznej ludności BAEL, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Weryfikacja kryterium
przeprowadzana będzie na podstawie zaświadczenia z PUP oraz oświadczenia dot. okresu pozostawania
osobą bezrobotną.
Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny” różni się w zależności od wieku:

- młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy
- dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

Status na rynku pracy jest określany w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie operacji, a wiek uczestników
określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie operacji.
Spełnienie innych warunków np. niepełnosprawność - na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności. Okres
pozostawania osobą bezrobotną (długość okresu) może zostać udokumentowany oświadczeniem
wnioskodawcy.
Oceniający może przyznać punkty jednocześnie w dwóch kategoriach: ze względu na status wnioskodawcy
na rynku pracy - należy wybrać „osoba bezrobotna” jeśli ktoś spełnia taki warunek (kategoria 1) oraz ze
względu na przynależność Wnioskodawcy do jednej z pozostałych grup mających utrudniony dostęp do
rynku pracy (kategoria 2). Podstawową kategorią umożliwiającą przyznanie punktów w tym kryterium jest
status osoby bezrobotnej. Przyznanie kolejnych punktów dot. wieku, płci itd… jest możliwe tylko i wyłącznie,
jeżeli osoba posiada status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP.
Bez załączenia zaświadczenia z PUP na spełnienie kryterium oraz innych dokumentów np. dotyczących
niepełnosprawności czy powrotu na rynek pracy po urodzeniu dziecka – punkty nie będą przyznawane.



Kryterium 9 Promowanie operacji

5 - działania promujące obejmują 4 rodzaje działań promocyjnych 

oraz wykorzystanie systemu wizualizacji LGD (Kraina Ducha 

Gór)

3 – działania promujące obejmują 4 rodzaje działań 

promocyjnych

2 –działania obejmują  wykorzystanie zakresu systemu 

wizualizacji LGD Partnerstwo Ducha Gór (Kraina Ducha Gór)

0 –operacja nie przewiduje  żadnych działań promocyjnych

Maksymalna liczba punktów w kryterium – 5



Promowanie operacji oraz konkursu grantowego oznacza 2 rodzaje 
działań:
1) W ramach kryterium preferowane będą operacje zakładają działania 
promujące projekt i jego efekty, z wykorzystaniem różnorodnych 
narzędzi. Różne narzędzia oznaczają np: Internet (np.strony www. 
organizacji, gminy, facebook, prasa elektroniczna, portale), prasę 
drukowaną, radio, TV, materiały drukowane np. ulotki. Należy zakładać co 
najmniej 4 działania.
2) W ramach działań promujących zostanie wykorzystany pełny zakres 
systemu wizualizacji LGD Partnerstwo Ducha Gór (Kraina Ducha Gór) 
(m.in. znaków graficznych, logotypów, kolorystyki, czcionki ) zawartych w 
księdze wizualizacji. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
zapisów we wniosku. 
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów w dokumentach 
aplikacyjnych.



Kryterium 10 Stopień przyczyniania się operacji do 

osiągnięcia celów oraz wskaźników produktu i rezultatu 

3 – w wysokim stopniu

2 – w średni m stopniu

1 - w minimalnym stopniu

Maksymalna liczba punktów w kryterium – 3.



Operacja przyczynia się do osiągnięcia celów oraz wskaźników produktu i 

rezultatu.

Kryterium premiuje operacje przyczyniające się do osiągnięcia celów i 

wpływają na osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu określonych w LSR 

LGD Partnerstwo Ducha Gór na lata 2014-2020 oraz określonych jako 

obowiązkowe w PROW 2014-2020.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów w dokumentach 

aplikacyjnych, załącznikach, budżecie.
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