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Lokalna Grupa Działania
KOLD

KOLD
• KOLD to nazwa Stowarzyszenia, które powołała Lokalna
Grupa Działania i pochodzi od pierwszych liter gmin, na
terenie, których stowarzyszenie działa, a więc Kuślin,
Opalenica, Lwówek, Duszniki;( Aktualnie KOLD po
rozszerzeniu o trzy gminy tj. Miedzichowo, Pniewy i Nowy
Tomyśl) zrzesza 7 gmin.

Leader
• Idea Leadera – Rozwój Lokalny kierowany
przez społeczność
• Idea Leadera – zrównoważony rozwój
lokalny
• Podstawą jest Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju – na
co można
• Lokalna Strategia Rozwoju – Cele :
- Wzrost udziału mieszkańców w działaniach kulturalnych
opartych o centra kultury i integracji.
- Tworzenie miejsc pracy oraz wspieranie rozwoju w
firmach na obszarze KOLD
- Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców obszaru
KOLD
- Zwiększenie aktywności turystyczno-rekreacyjnej na
obszarze KOLD
- Wykorzystanie dziedzictwa lokalnego w promowaniu
obszaru KOLD

Budżet
• Wdrażanie LSR - 9 500 000 zł
- przedsiębiorcy - 4 750 000 zł
- duże projekty - 3 550 000 zł
- Granty
- 1 200 000 zł
• Projekty współpracy 190 000 zł ( do 2018)
- docelowo 475 000 zł
• Funkcjonowanie LGD i animowanie
społeczności lokalnej – 2137 500 zł

Kto może ubiegać się o pomoc
1. Osoba fizyczna
• Obywatel państwa członkowskiego UE
• Osoba pełnoletnia
• Miejsce zamieszkania na terenie LGD KOLD – podejmujący działalność
gosp.
• Wpis do CEiIoDG z adresem- wykonywanie działalności gospodarczej na
obszarze LGD KOLD- rozwój działalności gosp.
2. Osoba prawna – siedziba lub oddział na terenie LGD KOLD
3. Jednostka organizacyjna nieposiad. osobowości prawnej – siedziba na
terenie LGD KOLD
4. Spółka cywilna – wszyscy członkowie spełniają wszystkie warunki
5. Gmina leżąca w obszarze LSR
6. Powiat , gdy gminy ( chociaż 1) obszaru LSR leżą w tym powiecie +

Warunki wnioskowania
1. Podmiot ma nadany numer identyfikacyjny
2. Koszty kwalifikowane operacji nie współfinansowane z
innych środków publicznych ( nie dotyczy gmin i NGO)
3. Inwestycje wyłącznie na obszarze LSR
4. Uzasadnione ekonomicznie i zgodnie z biznesplanem ( osoby
fizyczne nie muszą- w dziedzictwie kulturowym i budowie
ogólnodostępnej infrastruktury)
5. Całkowita wartość operacji – min 50 tys zł.

Warunki wnioskowania
• 6. Wykazać ( nie dotyczy podejmujących działalność
gospodarczą. )
• Doświadczenie w realizacji projektów o charakterze
podobnym
lub
• Zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji
lub
• Posiada odpowiednie kwalifikacja ( osoba fizyczna)
lub
• Wykonuje odpowiednią działalność do przedmiotu operacji

Podejmowanie działalności
gospodarczej
• Nie podlega KRUS ( wyjątek: produkcja art. Spożywczych i
napojów).
• 2 lata wstecz od dnia złożenia wniosku nie prowadził
działalności gosp.
• Nie otrzymał wcześniej takiej pomocy
• Utworzenie przynajmniej 1 miejsca pracy – umowa o pracę i
utrzymanie przez 2 lata od wypłaty końcowej
• Pomoc jest pomocą de minimis
• Można również dofinansować szkolenia kompetencyjne
• Nie na wszystkie działy wg PKD można uzyskać pomoc

Podejmowanie działalności
gospodarczej
• Można uzyskać pomoc na współpracę ( sieć)np. usług
turystycznych, rynków zbytu
• Na infrastrukturę kulturalną oraz dziedzictwo kulturowe
- służy wspólnej promocji lub usług lokalnych
- nie dotyczy wydarzeń cyklicznych ( więcej niż 1 raz lub w
części o podobnej tematyce)
• Wysokość pomocy 100 tys zł – ryczałt
I transza - 80% kosztów- podjął dział. Gosp.; zgłosił do
ZUS; pozwolenia, zezwolenia, decyzje dla inwestycji
II transza - 20 % , jeśli realizacja przebiegła zgodnie z
biznesplanem i poniósł koszty wg biznesplanu min 100%

Podejmowanie działalności
gospodarczej
• Wniosek składany do biura LGD KOLD
• Do wniosku niezbędne załączniki ( komplet) – kopie
potwierdza LGD KOLD
• Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości
• Do wszystkich zadań oferty
• Utrzymanie przynajmniej przez 2 lata firmy od płatności
końcowej dla tej operacji

Rozwój działalności
gospodarczej
• Co najmniej w ostatnich 2 latach wykonuje działalność
gospodarczą przez 365 dni
• Nie uzyskał pomocy na podejmowanie działalności w
ostatnich 2 latach
• Utworzenie przynajmniej1 miejsca pracy ( pow 25 tys
pomocy) i utrzymanie przynajmniej przez 3 lata od płatności
końcowej dla tej operacji
• Pomoc jest pomocą de minimis
• Można również dofinansować szkolenia kompetencyjne
• Nie na wszystkie działy wg PKD można uzyskać pomoc
• Przy zadaniu pow 30 tys euro – zamieścić zapytanie ofertowe
na platformie ARiMR www.portalogloszen.arimr.gov.pl

Rozwój działalności
gospodarczej
• Na infrastrukturę kulturalną oraz dziedzictwo kulturowe
- służy wspólnej promocji lub usług lokalnych
- nie dotyczy wydarzeń cyklicznych ( więcej niż 1 raz lub w
części o podobnej tematyce
• Wysokość pomocy do 25 tys zł ( bez tworzenia miejsc pracy)
do 70% kosztów kwalifikowanych ( praktycznie 50%)
• Całkowita wartość operacji min 50 tys zł
• Wysokość pomocy:
- pow 25 tys zł do 300 tys zł ) ( w KOLD do 150 tys) – co
najmniej 1 miejsce pracy
• Limit na 1 beneficjenta – 300 tys zł w okresie programowania.

Rozwój działalności
gospodarczej
• Po 2 latach od uzyskania pomocy na podejmowanie dział.
gosp. można składać wniosek na rozwój
• Wniosek składany do biura LGD KOLD
• Do wniosku niezbędne załączniki ( komplet) – kopie
potwierdza LGD KOLD
• Zachowanie konkurencyjności przy wyborze ofert pow 30 tys
euro netto
• Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości
• Koszty ogólne do 10% kwalifikowanych
• Koszty zakupu środków transportowych do 30% kosztów
kwalifikowanych

Rozwój działalności
gospodarczej
•
•

Koszty kwalifikowane
Zakup robót lub usług budowlanych
Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego, licencji
Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia, nieruchomości
Zakup nowych maszyn lub wyposażenia
Zakup środków transportu ( pow 8 osób)
Zakup materiałów
Wkład rzeczowy
Wszystkie koszty muszą być uzasadnione zakresem operacji,
niezbędne, racjonalne

Wniosek o przyznanie pomocy
• Na formularzu prawidłowym ( www.kold.pl)
zakładka Wnioski 2014-2020
I rozwój działalności
II podejmowanie działalności
w obu przypadkach wersja 3z
- Instrukcje oraz informacja pomocnicza
- Składamy wg ogłoszenie ( 2 wersje
papierowe i 2 wersje na płycie CD)
- Protesty ( sensowne i uargumentowane)

Biznesplan (formularz UMWW)
•
•
•
•

Opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej
Wskazanie celów pośrednich i końcowych
Informacje o zasobach, kwalifikacjach
Wskazanie planowanych do utworzenia ilości miejsc
pracy
• Planowany zakres działań do osiągnięcia celów
• Ujmujemy tylko to co dotyczy operacji
• Do kosztów nie wchodzi praca własna, koszty
obrotowe

Biznesplan
• Na stronie internetowej ARiMR zostało
zamieszczone narzędzie pomocnicze (plik
.xlsx) do wypełniania biznesplanu w
zakresie tabel finansowych: 7.1, 9.1, 9.2,
9.3, 9.4, które umożliwi wyliczenia zgodnie
z ww. zasadą - ścieżka dostępu do ww.
narzędzia:
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnio
ski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2
017/BP_premie_a.xlsx

Biznesplan
• dla operacji realizowanych w poddziałaniu 19.2
(rozwój ), w przypadku których jest wymagane
przedstawienie biznesplanu:
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/P
ROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/BP_in
ne.xlsx
- dla operacji w ramach podejmowania
działalności gospodarczej w poddziałaniu 19.2:
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/P
ROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/BP_pr
emie_a.xlsx

Terminy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ogłoszenie o naborze wniosków – kwiecień 2018
Przyjmowanie wniosków – 2 tygodnie
Ocena wniosków
Powiadomienie o wynikach
Odwołania
Ustalenie listy dofinansowań
Przekazanie do UM – 52 dni od zakończenia przyjmowania
wniosków ( czerwiec 2018)
Rozpatrzenie wniosku w UM – ok. 4 miesięcy
Podpisanie umowy z UM – grudzień/styczeń 2018/19
Realizacja – po podpisaniu umowy z UM
Wniosek o płatność – luty/marzec 2019

Ocena wniosków
•
•
•
•

Oceny dokonuje Rada
Zgodność z LSR ( cele, przedsięwzięcia)
Zgodność z kryteriami
Lista rankingowa

Kryteria przedsiębiorczość
1.

Wniosko
dawca

a. Złożone przez wnioskodawcę dokumenty są
kompletne pod wzgl. Merytorycznym,
prawidłowo wypełnione i spójne (w
przypadku projektów w budowlanych
wymagana jest ostateczne pozwolenie)

- Wniosek jest
kompletny –
zawiera
wszystkie
wymagane
dokumenty (w
przypadku
projektów
budowlanych
ostateczne
decyzje) -2
pkt.

- wniosek nie
jest spójny 1
pkt.
a. wniosek nie jest spójny oraz nie jest prawidłowo
wypełniony

0 pkt.

2.

Inno
wac
yjno
ść
proj
ektu

a. innowacyjne projekty to te które na obszarze LGD wdrażają nowe lub
znacząco udoskonalone produkty, usługi, procesy lub cechują się
nowoczesną organizacją, a także/lub mobilizują istniejące zasoby
przyrodnicze, historyczne, kulturowe lub społeczne. W przypadku
zasobów historyczno-kulturowych oczekiwane są operacje nawiązujące
do dziedzictwa kulturowego obszaru, w tym kreujące produkty lokalne,
oparte na tych zasobach.
a. innowacyjne projekty to te które na terenie gminy wdrażają nowe lub
znacząco udoskonalone produkty, usługi, procesy lub cechują się
nowoczesną organizacją, a także/lub mobilizują istniejące zasoby
przyrodnicze, historyczne, kulturowe lub społeczne. W przypadku
zasobów historyczno-kulturowych oczekiwane są operacje nawiązujące
do dziedzictwa kulturowego obszaru, w tym kreujące produkty lokalne,
oparte na tych zasobach.
a. innowacyjne projekty to te które w danej miejscowości wdrażają nowe
lub znacząco udoskonalone produkty, usługi, procesy lub cechują się
nowoczesną organizacją, a także/lub mobilizują istniejące zasoby
przyrodnicze, historyczne, kulturowe lub społeczne. W przypadku
zasobów historyczno-kulturowych oczekiwane są operacje nawiązujące
do dziedzictwa kulturowego obszaru, w tym kreujące produkty lokalne,
oparte na tych zasobach.
nie jest innowacyjny

3
pk
t.

2
pkt
.

1
pkt
.

Ocena na podstawie oświadczenia zawartego we wniosku w
opisie operacji oraz w biznesplanie (w sekcji dotyczącej
zatrudnienia) oraz jako dodatkowy załącznik w postaci
oświadczenia o przynależności do określonej grupy
defaworyzowanej
1 pkt.
3.
a. Tak
Wniosk Wnioskodawca rekrutuje się z grupy
odawca osób defaworyzowanych określonych
jest
w LSR – Młodzież wchodząca na rynek
osobą
pracy (do 25 roku życia), Osoby
defawor starsze (50+), Długotrwale bezrobotni
yzowan (powyżej pół roku)
ą
0 pkt.
a. Nie
Wnioskodawca nie rekrutuje się z
grupy defaworyzowanej określonej w
LSR.
Uzasadnienie
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Lub:

Wnioskod
awca
zatrudni
w ramach
realizacji
operacji
osoby
defawory
zowane

a. Tak
Wnioskodawca deklaruje we wniosku
oraz w biznesplanie w sekcji VIII w
wierszu „nazwa stanowiska” (wyraźnie
wskaże że będzie to osoba
defaworyzowana), zatrudni w ramach
realizacji projektu osoby z grupy
defaworyzowanej określonej w LSR
oraz złoży stosowane oświadczeni o
zatrudnieniu osoby rekrutującej się z
grupy defaworyzowanej

1 pkt.

a. Nie
Wnioskodawca nie złożył deklaracji, iż
zatrudni osoby z grupy
defaworyzowanej określonej w LSR

0 pkt.

Ocena na podstawie oświadczenia zawartego we wniosku oraz w
biznesplanie
1pkt.
4. Operacja pozwala na:
a. 1 miejsce pracy
Utworzenie nowych miejsc ( przy uruchomieniu
pracy (dotyczy premii na
działalności pod uwagę
uruchomienie działalności bierze się samozatrudnienie,
gospodarczej lub dotacji
przy rozwoju zatrudnienie 1
związanej z rozwojem firmy nowej osoby licząc etat
o wartości powyżej 25.000 średniorocznie)
zł.)
a. 2 miejsca pracy lub więcej 2 pkt
( przy rozwoju
przedsiębiorstwa
wnioskodawca zatrudni
powyżej 2 osób licząc
średniorocznie cały etat).
a. utrzymanie co najmniej 1
miejsca pracy
(dotyczy rozwoju firmy przy
wnioskowaniu o kwotę do
25.000 zł.)

1 pkt.

5. Operacja
dotyczy
rozwoju
działalności
podmiotu
ekonomii
społecznej

a. Tak
Preferowane będą operacje składane
przez wnioskodawców
reprezentujących przedsiębiorczość,
społeczną – spółdzielnie społeczne;
kryterium stanowi uzasadnienie
realizacji operacji w ramach LSR.

1 pkt.

0 pkt.
a. Nie
Operacja nie dotyczy i nie określa
tworzenie miejsc pracy i rozwój w ramach
ekonomii społecznej.

6.
Wnioskodaw
ca wziął
udział w
szkoleniu
LGD KOLD
przygotowują
cym do
danego
naboru
wniosków

2 pkt.
a. Tak
Preferowane projekty podmiotów
korzystających ze szkoleń
organizowanych przez LGD celem
prawidłowego zapewnienia przygotowania
wniosków i wydatkowania środków

a. Nie
Wnioskodawca nie wziął udziału w szkoleniu
przygotowanym przez LGD

0 pkt.

7. Wnioskodawca
zamieszkuje lub
prowadzi
działalność na
obszarze LGD
KOLD minimum pół
roku przed
złożeniem wniosku
do LGD

a. Tak
Wnioskodawca spełniając warunek
przyczynia się do rozwoju obszaru.

4 pkt.

a. Nie
Wnioskodawca nie spełnia warunku.

0 pkt.

8.
Wnioskod
awca
oświadczy
ł, że
oznaczy
zrealizowa
ną
inwestycję
tabliczką
LGD
KOLD

a. Tak
( wnioskodawca złożył oświadczenie, w
którym zawarł informacje o planowanym
oznaczeniu tabliczką wykonaną inwestycję
celem promowania dofinansowania z
funduszy unijnych)

1 pkt.

a. Nie
(wnioskodawca nie złożył oświadczenia)

0 pkt.

9. Celem
części
inwestycji
objętej
wnioskiem
jest ochrona
środowiska i
przeciwdziała
nie zmianom
klimatycznym

1 pkt.
a. Tak
Preferowane są operacje opisane przez
wnioskodawcę wraz z realizacją działań
służących ochronie środowiska i
przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i
wnioskodawca we wniosku opisał
planowane rozwiązanie.

a. Nie
Wnioskodawca nie opisał we wniosku
działań służących ochronie środowiska lub
przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

0 pkt.

10.
Wnioskodawca
deklaruje
założenie lub
rozwój
działalności
gospodarczej na
obszarze LGD w
zakresie:

2 pkt.
a. Turystyka, rekreacja, wypoczynek (W
opisie operacji wnioskodawca zawrze jeden
z w/w dziedzin rozwoju obszaru)
lub:

a. Produkty lokalne, rzemiosło rękodzieło,
lokalne dziedzictwo
( Promowane projekty przyczyniające się do
promowania, wytwarzania, kultywowania i
promocji produktów lokalnych)
lub:

2 pkt.

a. Inne usługi ( związane z rozwojem obszaru
lokalnego i promowaniem dziedzictwa
lokalnego)
lub

2 pkt.

a. Przetwarzanie lub dystrybucja żywności
pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego
lub wprowadzanie tej żywności na rynek

3 pkt.

11.
Wysokość
wnioskow
anej
kwoty:
(Nie
dotyczy
podejmow
ania
działalnoś
ci
gospodarc
zej)

a. wnioskowane do 150 tys. zł

3pkt

b. wnioskowane od 150 tys. –
200 tys. zł

2pkt

c. wnioskowane powyżej 200 tys.
zł

0 pkt.

12.
a. posiada wykształcenie
Wniosko lub doświadczenie w
dawca: zakresie realizowanego
zadania

2pkt.

b. wnioskodawca nie posiada 0 pkt.
wykształcenia ani
doświadczenia

Maksymalna liczba punktów do uzyskania 25 pkt / minimalna liczba punktów ( 40%) – 10
pkt.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ramach podejmowania działalności
gospodarczej 22 pkt. / minimalna liczba punktów (40%) – 9 pkt.

Warto zobaczyć
• Pytania i odpowiedzi:
http://www.prow.umww.pl/index.php?optio
n=com_content&view=article&id=824&Ite
mid=254
Aktualności i wnioski:
http://www.kold.pl/

Lokalna Grupa Działania KOLD
ul. Rynek 33/1, 64-310 Lwówek
tel (61) 4424160 www.kold.pl
biuro@kold.pl

