LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU
NYSKIEGO KSIĘSTWA JEZIOR I GÓR
NA LATA 2014-2020
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w „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 Nyskie Księstwo Jezior i
Gór, współﬁnansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
PROW 2014-2020.

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU
W ROKU 2020
Zapraszamy do skorzystania z możliwości wsparcia w ramach Lokalnej Strategii
Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór.
PLANOWANE NABORY W ROKU 2020
I POŁOWA 2020
Przedsięwzięcie 1.1.1 – Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich / 1 844 374,07 zł
Wskaźniki:
-Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa
-Liczba podmiotów gospodarczych, które dzięki wsparciu LSR utworzyły lub utrzymały miejsca pracy

II POŁOWA 2020
Przedsięwzięcie 2.2.1 – Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego / 180 668,00 zł
Wskaźniki:
- Liczba obiektów dziedzictwa lokalnego poddanych dzięki wsparciu z LSR pracom konserwatorskim lub restauratorskim.

Przedsięwzięcie 1.2.1 - Tworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań / 602 856,19 zł
Wskaźniki:
- Liczba nowych lub zmodernizowanych dzięki wsparciu z LSR obiektów przeznaczonych na spotkania lokalnych społeczności;
- Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR

O środki mogą ubiegać się podmioty, chcące realizować działania zgodnie z celami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa
Jezior i Gór na lata 2014-2020 obejmującej obszar 8 gmin - Głuchołazy, Kamiennik, Korfantów, Nysa (z wyłączeniem miasta Nysa), Otmuchów,
Paczków, Pakosławice, Skoroszyce.
O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

Osobą
fizyczną

Osobą
prawną

jeżeli:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) jest pełnoletnia,
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku
gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się
przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców
d) miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność
gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku
gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się
przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców

z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej
oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR

Jednostką
organizacyjną
nieposiadającą
osobowości
prawnej

której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli
siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się
na obszarze wiejskim objętym LSR

Do kosztów kwalifikowalnych, zalicza się koszty1:
1) ogólne,
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) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do
przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego – również używanych maszyn lub wyposażenia,
stanowiących eksponaty,
6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie
z kierowcą,
7) rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
8) wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez
beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów
w związku z zatrudnieniem tych pracowników – w przypadku operacji
w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych ora wspierania współpracy miedzy podmiotami wykonującymi działalność
gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w ramach: krótkich łańcuchów dostaw, usług turystycznych, rozwijania rynków zbytu produktów i usług lokalnych,
9) 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.

1ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015r. 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

Przedsięwzięcie 1.1.1
Wsparcie działalności gospodarczej na
obszarach wiejskich

Przedsięwzięcie realizowane jest poprzez projekty konkursowe. Pomoc przyznawana jest na zgodne z
aktualnymi przepisami prawa operacje
w zakresie:
•podejmowania działalności gospodarczej,
•tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych,
•rozwijania działalności gospodarczej,
•podnoszenia kompetencji osób realizujących operacje związane z podejmowaniem i rozwijaniem działalności gospodarczej,
•wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR,
•rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych.

Sposób realizacji: Przedsięwzięcie realizowane zostanie poprzez projekty konkursowe. Pomoc przyznawana będzie
na zgodne z aktualnymi przepisami prawa operacje w zakresie:
• podejmowania działalności gospodarczej,
• tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych,
• rozwijania działalności gospodarczej,
• podnoszenia kompetencji osób realizujących operacje związane z podejmowaniem i rozwijaniem działalności
gospodarczej,
• wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym
LSR,
• rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych.
Wśród operacji realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia znajdą się m.in.:
• zakup sprzętu i wyposażenia dla działalności produkcyjnej i usługowej,
• tworzenie i modernizacja bazy gastronomicznej i noclegowej,
• obiekty okołoturystyczne (np.: stadniny, wypożyczalnie sprzętu turystycznego),
• szkolenia i kursy - dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynkowych,
• usługi dla ludności,
• rękodzielnictwo i rzemiosło,
• przetwórstwo rolno-spożywcze.

Przedsięwzięcie 2.2.1
Zachowanie materialnego dziedzictwa
lokalnego

Przedsięwzięcie realizowane jest poprzez projekty konkursowe. przyznawana jest na zgodne z aktualnymi
przepisami prawa operacje w zakresie:
 zachowania dziedzictwa lokalnego.
Spośród potencjalnych wnioskodawców wyłączone są gminy oraz instytucje kultury dla których organizatorem jest jednostka
samorządu terytorialnego.

Sposób realizacji: Przedsięwzięcie realizowane będzie poprzez projekty konkursowe. Spośród potencjalnych
wnioskodawców wyłączone są gminy oraz instytucje kultury dla których organizatorem jest jednostka
samorządu terytorialnego. Pomoc przyznawana będzie na zgodne z aktualnymi przepisami prawa operacje w
zakresie:
• zachowania dziedzictwa lokalnego.
Wśród operacji realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia znajdą się m.in.:
• remont i konserwacja obiektów stanowiących dziedzictwo lokalne, w tym zabytków,
• konserwacja przedmiotów i urządzeń stanowiących dziedzictwo lokalne
• rewitalizacja obiektów małej architektury oraz budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych
wojewódzką albo gminną ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne,
• odnawianie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci,
• odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru
zabytków lub objętych wojewódzką i gminną ewidencją zabytków,
• odnawianie cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków.

Przedsięwzięcie 1.2.1
Tworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań

Przedsięwzięcie realizowane jest poprzez projekty konkursowe. Pomoc przyznawana jest na zgodne z aktualnymi
przepisami prawa operacje w zakresie:
 budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

Sposób realizacji: Przedsięwzięcie realizowane będzie poprzez projekty konkursowe. Pomoc przyznawana będzie na
zgodne z aktualnymi przepisami prawa operacje w zakresie:
• budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej;
Wśród operacji realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia znajdą się m.in.:
• budowa, remont, przebudowa publicznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, społecznej i kulturalnej np.:
siłownie, wiaty grillowe, place zabaw, świetlice,
• adaptacja obiektów charakterystycznych dla terenu LSR na cele publiczne,
• budowa, remont, przebudowa obiektów małej architektury,
• wyburzenie i rozbiórka zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości,
• zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich jako przestrzeni do wspólnych spotkań,
• urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków lub innych plenerowych miejsc wspólnych spotkań,
• zakup wyposażenia do ogólnodostępnych i niekomercyjnych obiektów sportowo-rekreacyjnych lub kulturalnych,
• wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków funkcjonowania miejsc wspólnych
spotkań

I. Kryteria zgodności z LSR - są to kryteria, które muszą być bezwzględnie spełnione przez
każdą operację wybraną do realizacji. Należą do nich:
Lp.
Kryterium

Uszczegółowienie

Ocena

1.

Zgodność z PROW

Zgodność z Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Tak / Nie

2.

Zgodność z celami
LSR

Realizacja co najmniej jednego celu głównego i
jednego celu szczegółowego LSR przez osiąganie
zaplanowanych w LSR i przypisanych do tych celów
wskaźników.

Tak / Nie

3.

Zgodność z
przedsięwzięciami
LSR

Podniesienie wartości co najmniej jednego wskaźnika
produktu przypisanego do przedsięwzięcia objętego
naborem, o co najmniej jedną jednostkę miary.

Tak / Nie

Kryteria podstawowe - są to kryteria wyboru operacji stosowane we wszystkich naborach, takie same dla wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w LSR.
Lp.

1.

Kryterium

Ochrona środowiska lub klimatu
(Maksymalna liczba punktów: 1)

Uszczegółowienie

Punktacja

Opis operacji nie wskazuje jednoznacznie na zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie
środowiska lub klimatu.

0

Opis operacji wskazuje jednoznacznie na zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie
środowiska lub klimatu.

1

Złożone przez wnioskodawcę dokumenty nie uzasadniają wykonalności operacji

0

Złożone przez wnioskodawcę dokumenty częściowo uzasadniają wykonalność operacji.

2.

Wykonalność operacji

Wykonalność operacji jest częściowo uzasadniona gdy Wnioskodawca przedłożył przynajmniej jeden
z poniższych dokumentów:

dokumentacja techniczna,

program funkcjonalno-użytkowy,
inny dokument wskazujący na wykonalność operacji (w przypadku projektów niebudowlanych
zapytanie ofertowe lub koncepcja lub program imprezy / warsztatów).

2

(Maksymalna liczba punktów: 4)
Złożone przez wnioskodawcę dokumenty całkowicie uzasadniają wykonalność operacji.
Wykonalność operacji jest całkowicie uzasadniona gdy Wnioskodawca dysponuje pełną
dokumentacją potrzebną do rozpoczęcia inwestycji:

pozwolenie na budowę,

zgłoszenie właściwemu organowi,

oferty

4

3.

Obszar oddziaływania operacji

Opis operacji wskazuje jednoznacznie, że podstawową grupą docelową operacji będą
mieszkańcy 1 miejscowości.

0

Opis operacji wskazuje jednoznacznie, że podstawową grupą docelową operacji będą
mieszkańcy co najmniej 3 miejscowości.

1

Opis operacji wskazuje jednoznacznie, że podstawową grupą docelową operacji będą
mieszkańcy obszaru LGD (minimum 5 miejscowości z co najmniej 3 gmin).

2

W wyniku realizacji operacji nie powstanie nowe miejsce pracy w przeliczeniu na pełne
etaty średnioroczne.

0

(Maksymalna liczba punktów: 2)

4.
Tworzenie miejsc pracy
(Maksymalna liczba punktów: 3)

5.

Praca dla grupy defaworyzowanej
(Maksymalna liczba punktów: 1)

6.

Czas realizacji operacji

W wyniku realizacji operacji powstanie co najmniej 1 miejsce pracy w przeliczeniu na
pełne etaty średnioroczne.
3
Uwagi: zatrudnienie tylko na podstawie samozatrudnienia, umowy o pracę lub
spółdzielczej umowy o pracę.

W wyniku realizacji operacji nie powstanie miejsce pracy dla osoby z grupy
defaworyzowanej w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.

0

W wyniku realizacji operacji powstanie co najmniej 1 miejsce pracy dla osoby z grupy
defaworyzowanej w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.

1

Opis operacji wskazuje jednoznacznie, że jej realizacja będzie trwała dłużej niż 12
miesięcy od dnia podpisania umowy do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

0

Opis operacji wskazuje jednoznacznie, że jej realizacja będzie trwała od 6 do 12
miesięcy od dnia podpisania umowy do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

2

Opis operacji wskazuje jednoznacznie, że jej realizacja będzie trwała krócej niż 6
miesięcy od dnia podpisania umowy do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

5

(Maksymalna liczba punktów: 5)

Kryteria strategiczne - są to kryteria wyróżniające poszczególne przedsięwzięcia. Ich zastosowanie ma spowodować wybór operacji o szczególnym
znaczeniu dla LSR.
1. Przedsięwzięcie 1.1.1 Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
I.

Lp.

Kryterium

Uszczegółowienie

Punktacja

Operacja nie ma charakteru innowacyjnego.

1.

Innowacyjność
(Maksymalna liczba punktów: 2)

Definicja „Innowacyjności”: wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub
usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingu lub nowej metody
organizacji w zakresie praktyk biznesowych, organizacji miejsca pracy bądź relacji ze
środowiskiem zewnętrznym przy jednoczesnym wykorzystaniu lokalnych zasobów obszaru LSR.

0

Operacja ma charakter innowacyjny na terenie 1 gminy.

1

Operacja ma charakter innowacyjny na obszarze całej LGD.

2

Podstawą działalności wnioskodawcy jest wykorzystanie lokalnych zasobów: rolnych, leśnych,
rybnych, surowców skalnych - NIE

1.

Wykorzystanie lokalnych zasobów
(Maksymalna liczba punktów: 1)

Lokalny zasób – wytwarzany na obszarze objętym LSR. Wnioskodawca musi uwiarygodnić
spełnienie kryterium poprzez przedłożenie dokumentu potwierdzającego współpracę z lokalnym
producentem: np.:

umowę,

list intencyjny,

fakturę.
Podstawą działalności wnioskodawcy jest wykorzystanie lokalnych zasobów: rolnych, leśnych,
rybnych, surowców skalnych - TAK

0

1

2. Przedsięwzięcie 1.2.1 Tworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań

Miejsce realizacji operacji
(Maksymalna liczba punktów: 1)

1.

Lp.

Kryterium

Operacja będzie realizowana w miejscowości liczącej 5 tys. lub
więcej mieszkańców.

0

Operacja będzie realizowana w miejscowości zamieszkałej przez
mniej niż 5 tys. mieszkańców.

1

Uszczegółowienie

Punktacja

Operacja nie ma charakteru innowacyjnego.

2.

Innowacyjność
(Maksymalna liczba punktów: 2)

Definicja „Innowacyjności”: wdrożenie nowego lub istotnie
ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie
ulepszonego procesu, nowej metody marketingu lub nowej
metody organizacji w zakresie praktyk biznesowych, organizacji
miejsca pracy bądź relacji ze środowiskiem zewnętrznym przy
jednoczesnym wykorzystaniu lokalnych zasobów obszaru LSR.

0

Operacja ma charakter innowacyjny na terenie 1 gminy.

1

Operacja ma charakter innowacyjny na obszarze całej LGD.

2

3. Przedsięwzięcie 2.2.1 Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego
Lp.

1.

Kryterium

Uszczegółowienie

Punktacj
a

Obiekt nie został wpisany ani do gminnej ewidencji
zabytków, ani do rejestru zabytków.

0

Obiekt został wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

1

Obiekt został wpisany do rejestru zabytków.

2

Status zabytku
(Maksymalna liczba punktów: 2)

NYSKIE KSIĘSTWO JEZIOR I GÓR
ul. Bracka 7, 48-300 Nysa, tel.: (77) 433 55 99
www.ksiestwo.nysa.pl

