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Wstęp

Szanowni Państwo,
Oddajemy w Wasze ręce Podręcznik Beneficjenta. Pragnie-
my aby ta niewielka publikacja pozwoliła Wam jak najlepiej 
przygotować się do pozyskiwania środków finansowych za 
pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Między Wisłą 
a Kampinosem”. Podejmując decyzję o wydaniu Podręcz-
nika przyświecał nam pomysł aby zebrać w jedną publika-
cję najważniejsze dane dotyczące przeprowadzanych przez 
nas konkursów. Pozwoli to Państwu uniknąć konieczności 
odnajdywania informacji w szeregu rozporządzeń i in-
strukcji. Zachęcam do lektury a w razie pytań i wątpliwo-
ści zapraszam do Biura Lokalnej Grupy Działania „Między 
Wisłą a Kampinosem”.

Paweł Białecki
Prezes Stowarzyszenia
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O programie 

Rozwój obszarów wiejskich jest jednym z priorytetów Unii 
Europejskiej, zarówno w ramach Polityki Spójności jak 
i Wspólnej Polityki Rolnej. Podstawowym instrumentem 
wsparcia finansowego dla rozwoju obszarów wiejskich jest 
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich W Polsce w ramach EFRROW realizowany jest 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. PROW jest do-
kumentem określającym cele, priorytety i zasady wspierania 
rozwoju obszarów wiejskich. Podstawą realizacji założeń 
strategicznych programu są działania na rzecz rozwoju wsi 
w ramach czterech osi priorytetowych. 4 Osią priorytetową 
PROW 2007-2013 jest inicjatywa Leader. 
Leader jest podejściem wielosektorowym, przekrojowym 
i partnerskim, realizowanym na określonym obszarze przez 
Lokalne Grupy Działania. Podstawowym zadaniem LGD 
jest opracowanie wraz z miejscową społecznością Lokalnej 
Strategii Rozwoju, dokumentu diagnozującego problemy
i wyznaczającego cele. W ramach wdrażania strategii lokalna 
grupa wybiera projekty , których realizacja przyczyni się do 
osiągnięcia wyznaczonych celów.

Lokalne Grupy Działania prowadzą nabory
w ramach działań:
a) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;
b) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;
c) Odnowa i rozwój wsi
d) Małe projekty.

O Stowarzyszeniu 

Lokalna Strategia Rozwoju opracowana przez członków Lo-
kalnej Grupy Działania „Między Wisłą a Kampinosem” obej-
muje obszar dziewięciu gmin: Czosnów, Kampinos, Leoncin, 
Leszno, Błonie, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice, Izabe-
lin, Łomianki położonych w centralnej części województwa 
mazowieckiego na terenie dwóch  powiatów: warszawskiego 
zachodniego i nowodworskiego.
Lokalna Strategia Rozwoju koncentruje się wokół tematów 
i obszarów wspólnych dla całego terenu LGD. Strategia nie 
dotyczy wszystkich spraw i problemów występujących na da-
nym terenie, ale skupia się wokół trzech celów strategicznych:
 
• Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich
•  Odnowa wsi, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz jak 

najlepsze wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym poten-
cjału obszarów należących do sieci Natura 2000,

 • Aktywizacja społeczności lokalnej.

Wybrane cele strategiczne i szczegółowe wynikają z uwarunko-
wań i specyfiki obszaru objętego LSR oraz przeprowadzonych 
z mieszkańcami tego terenu konsultacji społecznych. Cele zo-
stały opracowane w oparciu o przeprowadzoną analizę SWOT, 
stanowią także odpowiedź na zidentyfikowane podczas proce-
su konsultacji potrzeby lokalnych społeczności. 
Lokalna Strategia Rozwoju obejmuje lata 2007-2013, a więc 
okres programowania i rozliczania środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej oraz okres pokrywający się z cza-
sem, na jaki zostały opracowane inne lokalne i krajowe doku-
menty strategiczne    i operacyjne. 
LGD „Między Wisłą a Kampinosem” została powołana w celu 
stymulowania lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich, włączania partnerów społecznych   oraz gospodar-
czych do planowania i wdrażania lokalnych projektów. Po-
przez nasze działania chcemy sprzyjać lepszemu wykorzysta-
niu potencjału rozwojowego terenów wiejskich,  poprawie ich 
konkurencyjności, jako miejsca zamieszkania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, a także przyczyniać się do aktywi-
zacji oraz współpracy mieszkańców wsi.
Łącznie, obszar gmin tworzących LGD „Między Wisłą 
a Kampinosem”  zawiera się w 82 064 ha, stanowiących 66,77 
% powierzchni powiatu nowodworskiego  i powiatu warszaw-
skiego zachodniego. Największa powierzchniowo jest gmina Remont świetlicy wiejskiej  w budynku strażnicy OSP

w Gnatowicach Starych  (gmina Kampinos)  
Dofinansowanie  19 954,36 zł
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Leoncin zajmująca 15  798 ha (19,25 % powierzchni LGD). 
Kolejne miejsca pod względem powierzchni zajmują Gminy 
- Czosnów – 12 845 ha oraz Leszno – 12 509 ha. Obszar ko-
lejnych gmin wynosi: Błonie – 8 558 ha i Kampinos – 8 504 
ha, Ożarów Mazowiecki – 7 127 ha, Izabelin - 6855 ha, Stare 
Babice - 5 985 ha, Łomianki – 3 883 ha.
Teren LGD zamieszkuje 114 175 osób (58 931 – kobiet i 55 
244 mężczyzn).  Gęstość zaludnienia wynosi ponad 139 osób 
na km2. Najwięcej osób zamieszkuje gminę Łomianki 21 906 
osób, (co stanowi prawie 22 % ludności powiatu Warszaw-
skiego-Zachodniego), najmniej – Kampinos 4 066 (4% w skali 
powiatu).   Powiat nowodworski ma 75 691 mieszkańców (38 
858 kobiet i 36 833 mężczyzn), powiat warszawski zachodni 
– 100 320 (51 885 kobiet i 48 435 mężczyzn), natomiast wo-
jewództwo mazowieckie posiada 5 164 008 mieszkańców, co 
stanowi 13, 54 % ludności Polski.
W 2009 r. LGD opracowała i przyjęła Lokalną Strategię 
Rozwoju na lata 2007-2013 Stowarzyszenie ,,Między Wisłą 
a Kampinosem’’. Jej realizacja odbywać się będzie poprzez 
wybór i wdrażanie projektów (operacji) przygotowywanych 
przez różnych Beneficjentów składających wnioski za pośred-
nictwem LGD. Wnioski złożone w LGD  poza wymogami for-
malnymi weryfikowanymi przez Urząd Marszałkowski muszą 
być także zgodne z celami  oraz z lokalnymi kryteriami nakre-
ślonymi w Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Cele LSR
Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru objętego Stowarzysze-
niem LGD ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ określa kryteria 
na podstawie, których oceniane będą wnioski. Podstawowym 
kryterium jest zgodność z celami głównymi i szczegółowymi. 
Każdy w wniosków składanych za pośrednictwem LGD musi 
zgodny być z co najmniej jednym celem ogólnym i jednym 
celem szczegółowym oraz otrzymać wymaganą liczbę punk-
tów za spełnienie Lokalnych Kryteriów Wyboru. 

Cel ogólny I: 
Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich.

Cel szczegółowy I:
Rozwój działalności gospodarczej na obszarze LGD.

Przedsięwzięcie I: 
Wsparcie rozwoju zrównoważonych form działalności 
pozarolniczej.

Cel ogólny II: 
Odnowa wsi, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz 
jak najlepsze wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym 
potencjału obszarów należących do sieci  Natura 2000. 

Cel szczegółowy II: 
Ochrona krajobrazu i zabudowy wsi. 

Przedsięwzięcie II:
Budowa i modernizacja infrastruktury społeczno-kultu-
ralnej. 

Przedsięwzięcie III:
Budowa i odnowienie infrastruktury turystycznej na 
terenie KPN  wraz z zachowaniem bioróżnorodności.

Cel ogólny III: 
Aktywizacja społeczności lokalnej. 

Cel szczegółowy III:
Wspieranie i promowanie aktywności lokalnej. 

Urządzenie centrum wsi Leszno 
przyznana kwota pomocy 250 000,00 zł
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Przedsięwzięcie IV:
Wsparcie oferty kulturalnej, rekreacyjnej oraz angażowa-
nie społeczności do realizacji lokalnych przedsięwzięć. 

Cele ogólne zawierają cele szczegółowe, o krótszym okresie 
realizacji, które dostarczają informacji, w jaki sposób będą 
osiągane cele ogólne. W ramach celów szczegółowych zostały 
określone przedsięwzięcia. 
Nasza wizja łączy atuty obszaru ,,Między Wisłą a Kampino-
sem’’ w postaci czystego  i bogatego środowiska naturalnego, 
kultury i tradycji obszarów wiejskich z możliwością realizo-
wania nowatorskich i innowacyjnych pomysłów, projektów 
gospodarczych  oraz społecznych, dla których dziedzictwo 
kulturowe może być inspiracją i atutem. 

Nasza wizja to: 
Obszar LGD „Między Wisłą a Kampinosem” to obszar mają-
cy status rozpoznawalnego regionu turystyczno – rekreacyj-
nego Mazowsza oferującego dogodne warunki do osiedlania 
się, wypoczynku, podejmowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, zachowujący dziedzictwo kulturowe i otwarty 
na współpracę.

Działania PROW
Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej
Beneficjenci
O pomoc może ubiegać się rolnik lub jego domownik w ro-
zumieniu przepisów    o ubezpieczeniu społecznym rolników, 
lub małżonek tego rolnika:
1. który:

a)   jest obywatelem państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej,

b)  jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia,
c)   ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do:

• gminy wiejskiej lub
•  gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczą-

cych powyżej 5 tys. mieszkańców, lub 
•  gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczą-

cych powyżej 5 tys. mieszkańców,
d)   nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie 

pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w spra-
wie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Eu-
ropejski Fundusz Rolny  na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, 
str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej “rozporządzeniem nr 
1698/2005”, oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych 
w trybie tego rozporządzenia lub przepisów odrębnych,

e)   nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu ren-
ty strukturalnej w ramach Planu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2004-2006 lub Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwanego dalej 
“Programem”,

f)   jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na 
podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolni-
ków, przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprze-
dzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

g)   nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cy-
wilnej;

2)  jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyzna-
nie pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych wcho-
dzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez 
tego rolnika albo ten rolnik był domownikiem rolnika po-
siadającego takie gospodarstwo rolne albo jego małżonkiem.Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy  

- park kulturowy w Leoncinie 
przyznana kwota pomocy  191 314,00 zł 
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Rodzaje działań 

Zakres działania
Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności 
w zakresie:
 • usług dla gospodarstw rolnych i leśnictwa;
 • usług dla ludności;
 • sprzedaży hurtowej i detalicznej;
 • rzemiosła lub rękodzielnictwa;
 • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
 •  usług turystycznych oraz związanych ze sportem, reklama-

cją i wypoczynkiem;
 • usług transportowych;
 • usług komunalnych;
 •  przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów 

leśnych;
 • magazynowania lub przechowywania towarów;
 • rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Pomoc jest przyznawana na operacje spełniające wymagania 
określone w Programie, w szczególności uzasadnioną ekono-
micznie, obejmujące inwestycje związane z podjęciem   lub 
prowadzeniem działalności w zakresie: 
 •  określonym w załączniku do rozporządzenia ministra rol-

nictwa i rozwoju  wsi z dnia 17 lipca 2008 r. (Dz. U. Nr 139, 
poz. 883) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przy-
znawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach dzia-
łania ,,tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw’’ objętego 
programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013, 
w formie listy PKD szczegółowo omawiającej wspierane 
kierunki działalności;

•  wynajmowania pokoi oraz sprzedaży posiłków domowych 
lub świadczenia innych usług związanych z pobytem tury-
stów w gospodarstwie rolnym;

 • wytwarzania produktów energetycznych z biomasy. 

Koszty kwalifikowalne:
•  budowy, przebudowy lub remontu połączonego z moderni-

zacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zaku-
pem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki  i utylizacji 
materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;

•  nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z mo-
dernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z za-
kupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utyliza-

cji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
• zagospodarowania terenu;
• zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;
•  zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służą-

cego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności 
nierolniczej;

•  zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samo-
chodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 
8 osób łącznie z kierowcą, z tym że w przypadku zakupu 
pojazdów samochodowych służących do przewozu rzeczy 
lub osób, naczep  lub przyczep: 

•  w wysokości nieprzekraczającej trzykrotności pozosta-
łych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji - 
w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadcze-
nia wyłącznie usług transportowych;

•  w wysokości nieprzekraczającej równowartości pozosta-
łych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji - 
w przypadku działalności nierolniczej w zakresie innym niż 
usługi transportowe;

•  rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nie-
przekraczające ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa 
w pkt 4 i 6, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na be-
neficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie póź-
niej niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczą.

Do kosztów kwalifikowalnych, zalicza się koszty 
ogólne w wysokości nieprzekraczającej 10% po-
zostałych kosztów kwalifikowalnych, obejmujące 
koszty:
1)  przygotowania dokumentacji technicznej operacji, 

w szczególności:
a)  kosztorysów,
b)  projektów architektonicznych lub budowlanych,
c)  ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
d)  dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,
e)  wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,
f)  projektów technologicznych;

2) opłat za patenty lub licencje;
3)  sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz 

koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi.
4) koszty transportu do miejsca realizacji operacji:

a) materiałów służących realizacji operacji,
b) maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu ob-
jętych operacją;
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5)  koszty montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia 
i sprzętu objętych operacją.

Pomoc nie obejmuje kosztów w szczególności:
1) podatku od towarów i usług (VAT);
2) zakupu rzeczy używanych.

Wielkość pomocy 
• Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych 
operacji.
•  Poziom pomocy wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifi-

kowanych operacji.
•  Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu benefi-

cjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji Pro-
gramu, nie może przekroczyć 100 000 złotych.

Kryteria wyboru operacji w ramach działania 
W ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej o wyborze operacji będzie decydowało 6 kry-
terium wyboru projektów. W sumie wnioskodawca będzie 
mógł uzyskać  w ramach oceny zgodności z kryteriami mak-
symalną liczbę 40 punktów.  Decydujące o wyborze kryteria 
wraz z ich skalą ocen przedstawia poniższa tabelka

L.p.

KRYTERIA WYBORU
Różnicowanie 

w kierunku działalności
nierolniczej

Źródła informacji Punktacja

1.

Wnioskodawca ma 
doświadczenie w realizacji 
projektów (doświadczenie 
jest identyfikowane jako 
zakończenie i rozliczenie 
umowy z instytucją ze-
wnętrzną na finansowanie/
współfinansowanie obiek-
tu/usługi; projekt dotyczy 
środków europejskich lub 
krajowych)

Oświadczenie 
wnioskodawcy 
o zakończonych 
projektach jako
dodatkowy załącznik 
do wniosku

0 albo 10

2.

Powierzchnia użytków 
rolnych gospodarstwa
wnioskodawcy:
- powyżej 5 ha 1
- 3 ha do 5 ha 2
- do 3 ha

Oświadczenie wniosko-
dawcy o zakończonych 
projektach jako
dodatkowy załącznik 
do wniosku

1,2,5
1
2
5

3.

Wnioskowana kwota po-
mocy (dofinansowania)
wynosi:
- mniej niż 30 tys. zł
- od 30 tyś. zł do 50 tyś. zł
- powyżej 50 tyś. zł

Oświadczenie wniosko-
dawcy o zakończonych 
projektach jako
dodatkowy załącznik 
do wniosku

0, 3, 5
5
3
0

4.

Projekt dotyczy rozwoju 
prowadzonej lub podjęcia
nowej działalności nierol-
niczej
-   rozwój prowadzonej dzia-

łalności nierolniczej
-   podjęcie nowej działalno-

ści nierolniczej

Opis operacji 
z wniosku przeniesiony
do karty informacyjnej 
projektu przedstawianej 
członkom Rady

2,5

2

5

5.

Projekt przewiduje 
powstanie nowych miejsc 
noclegowych w wyniku 
realizacji operacji

Opis wnioskodawcy 
informujący o
powstaniu nowych 
miejsc noclegowych

0, 2, 3, 5

1.1.  Maksymalna ilość punktów: 40 
Minimalna ilość punktów niezbędna do wyboru projektu: 20

Remont świetlicy wiejskiej w Brzozówce  (gmina Czosnów)
dofinansowanie: 185 410,00 zł 

Budowa infrastruktury społecznej 
we wsi Borzęcin Duży (gmina Stare Babice) 
przyznana kwota pomocy  141 362,00 zł
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Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw
Beneficjenci
• Osoba fizyczna
• Osoba prawna
• Wspólnicy spółki cywilnej 
• Spółki prawa handlowego 

Definicja mikroprzedsiębiorstwa 
Osoba fizyczna  
•  podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność 

gospodarczą   jako mikroprzedsiębiorca,
• jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
• jest pełnoletnia i nie ukończyła 60. roku życia,
•  nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolni-

ków w pełnym zakresie,
•  nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie po-

mocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 
1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia roz-
woju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. 
UE L 277 z 21.10.2005, str. 1,   z późn. zm.), zwanego dalej 
“rozporządzeniem nr 1698/2005”, oraz przepisów Unii Euro-
pejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia lub przepi-
sów odrębnych, których regulacje dotyczą realizacji operacji,

•  w przypadku podmiotów innych niż podmioty podejmujące 
lub wykonujące działalność gospodarczą obejmującą świad-
czenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, ma 
miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do gminy: 
wiejskiej lub miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczą-
cych powyżej 5 tys. mieszkańców, ub miejskiej, z wyłącze-
niem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

•  w przypadku podmiotów podejmujących lub wykonujących 
działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla 
gospodarstw rolnych lub leśnictwa, ma miejsce zamieszka-
nia na obszarach wiejskich, to jest w miejscowości należącej 
do gminy: wiejskiej lub miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem 
miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub miejskiej, 
z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. miesz-
kańców;

•  której, w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie 
wniosku o przyznanie pomocy, nie przyznano pomocy in-
westycyjnej w ramach działania “Wsparcie oraz promocja 

przedsiębiorczości i samozatrudnienia” objętego Progra-
mem Operacyjnym “Kapitał Ludzki, 2007-2013”.

Osoba prawna 
•  podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność 

gospodarczą  jako mikroprzedsiębiorca;
•  nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie po-

mocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 
1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia roz-
woju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. 
UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej 
“rozporządzeniem nr 1698/2005”, oraz przepisów Unii Euro-
pejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia lub przepi-
sów odrębnych, których regulacje dotyczą realizacji operacji,

•  której, w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie 
wniosku o przyznanie pomocy, nie przyznano pomocy in-
westycyjnej w ramach działania “Wsparcie  oraz promocja 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia” objętego Progra-
mem Operacyjnym “Kapitał Ludzki, 2007-2013”,

•  jej siedziba lub oddział oraz w przypadku operacji związa-
nych z budową, przebudową, remontem połączonym z mo-
dernizacją, wyposażenie lub zagospodarowaniem nierucho-
mości objętej operacją - miejsce położenia nieruchomości 
znajdują się:
- w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów 
rolnych,  wstępnie uznane grupy producentów owoców i wa-
rzyw, organizacje producentów owoców i warzyw oraz pod-
mioty podejmujące lub wykonujące działalność gospodar-
czą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych 
lub leśnictwa - w miejscowości należącej do gminy: wiejskiej 
lub miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powy-
żej 5 tys. mieszkańców, lub miejskiej, z wyłączeniem miej-
scowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
-  w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uzna-
nych grup producentów owoców i warzyw, organizacji pro-
ducentów owoców i warzyw oraz podmiotów podejmują-
cych lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą 
świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa 
- w miejscowości należącej  do gminy: wiejskiej lub  miej-
sko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. 
mieszkańców, lub miejskiej, z wyłączeniem miejscowości li-
czących powyżej 5 tys. mieszkańców;

•  jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Reje-
strze Sądowym albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę 



16 Podręcznik Beneficjenta Lokalnej Grupy Działania „Między Wisłą a Kampinosem” Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? 17

samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia od-
powiedniego typu szkół i placówek publicznych.

Wielkość pomocy 
Refundacja podlega nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowal-
nych, zaś poziom pomocy  na jednego beneficjenta nie więcej 
niż 300 000 złotych w okresie trwania Programu. 
Wysokość pomocy: 
•  100 tys. zł - jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje 

utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy w prze-
liczeniu na pełne etaty średnioroczne   i jest to uzasadnione 
zakresem rzeczowym operacji,

•  200 tys. zł - jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje 
utworzenie co najmniej  2 i mniej niż 3 miejsc pracy w prze-
liczeniu na pełne etaty średnioroczne  i jest to uzasadnione 
zakresem rzeczowym operacji,

•  300 tys. zł - jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje 
utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem 
rzeczowym operacji;

•  w okresie realizacji Programu, suma przyznanej pomocy nie 
może przekroczyć  300 tys. zł;

•  wzrost zatrudnienia liczy się od momentu bazowego, za 
który przyjmuje się wyższy stan zatrudnienia obliczony na 
podstawie: średniej arytmetycznej   z ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie po-
mocy lub danych za ostatni miesiąc poprzedzający miesiąc 
złożenia wniosku o przyznanie pomocy;

Rodzaje działań 
1)  budowy, przebudowy lub remontu połączonego z mo-

dernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz 
z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i uty-
lizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;

2)  nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z mo-
dernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z za-
kupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utyliza-
cji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;

3)  zagospodarowania terenu;
4)  zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;
5)  zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służą-

cego wsparciu podejmowanej lub wykonywanej działalno-
ści gospodarczej;

6)  zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samo-
chodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej 
niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym że w przypadku za-
kupu pojazdów samochodowych służących do przewozu 
towarów lub osób, naczep lub przyczep będą to koszty 
w wysokości nieprzekraczającej:
a)  trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów 

kwalifikowalnych operacji –   w przypadku działalności 
gospodarczej wykonywanej w zakresie świadczenia wy-
łącznie usług transportowych,

b)  równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów 
kwalifikowalnych operacji –   w  przypadku działalności 
gospodarczej wykonywanej w zakresie innym niż usługi 
transportowe;

7)  rat zapłaconych z tytułu umowy leasingu, nieprzekraczają-
ce ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa w pkt 4 i 6, 
jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta 
nastąpi w okresie realizacji operacji, nie później jednak niż 
do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

8)  transportu do miejsca realizacji operacji:
a)   materiałów służących realizacji operacji,
b)   maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu ob-

jętych operacją;
9)  montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzę-

tu objętych operacją.
10)   przygotowania dokumentacji technicznej operacji, 

w szczególności:
a)  kosztorysów,
b)  projektów architektonicznych lub budowlanych,
c)  ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
d)  dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,
e)  wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,
f)  projektów technologicznych,

11)  opłat za patenty lub licencje,
12)  sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego 

oraz związane z kierowaniem robotami budowlanym -  
w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosz-
tów kwalifikowalnych.

Pomoc nie obejmuje:
  1)   podatku od towarów i usług (VAT);
  2)   nabycia nieruchomości;
  3)   nabycia rzeczy używanych.
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Kryteria wyboru operacji w ramach działania 
W ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsię-
biorstw o wyborze operacji będzie decydowało 5 kryteriów 
wyboru projektów. W sumie wnioskodawca będzie mógł uzy-
skać w ramach oceny zgodności z kryteriami maksymalną 
liczbę 40 punktów.  Decydujące o wyborze kryteria wraz z ich 
skala ocen przedstawia poniższa tabela.  

L.p.
KRYTERIA WYBORU

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw

Źródła informacji Punktacja

1.

Wnioskodawca ma do-
świadczenie w realizacji
projektów (doświadczenie 
jest identyfikowane jako 
zakończenie i rozliczenie 
umowy z instytucją 
zewnętrzną na finansow-
anie/współfinansowanie 
obiektu/usługi; projekt 
dotyczy środków europejs-
kich lub krajowych)

Oświadczenie wniosko-
dawcy o zakończonych 
projektach jako
dodatkowy załącznik  
do wniosku

0 albo 10

2.

Realizacja projektu 
spowoduje utworzenie no-
wych miejsc pracy (Nowe 
miejsce pracy rozumiane 
jest jako wzrost średnio-
rocznego zatrudnienia
w stosunku do średnio-
rocznego zatrudnienia 
w okresie ostatnich 12 
m-cy przed dniem złożenia 
wniosku o dofinansowanie
lub samozatrudnienie)
- 1 miejsce pracy 1
- od 2 do 3 miejsc pracy 3
- powyżej 3 miejsc pracy

Opis operacji 
z wniosku przeniesiony 
do karty informacyjnej 
projektu
przedstawianej 
członkom Rady

1,3,5

3.

Wnioskowana kwota 
pomocy (dofinansowania) 
wynosi:
- mniej niż 50 tys. zł
- od 50 tys. zł do 80 tys. zł
- powyżej 80 tys. zł

Kwota dofinansowania 
z wniosku przeniesiona 
do karty informacyjnej
projektu przedstawianej 
członkom Rady

0, 3, 5
5
3
0

4.

Planowana operacja spo-
woduje wzrost potencjału
turystycznego poprzez 
powstanie nowych/
modernizację istniejących 
miejsc noclegowych lub
usług w zakresie turystyki

Opis operacji z wniosku 
przeniesiony do karty 
informacyjnej projektu 
przedstawianej człon-
kom Rady

0 albo 10

5.

Kryterium uzasadniające 
realizację operacji w
ramach LSR: Operacja ma 
charakter innowacyjny
(Wspierane będą operacje 
przyczyniające się do wzrostu 
konkurencyjności obszaru 
objętego LSR dzięki wpro-
wadzeniu lub promowaniu 
innowacyjności technologicz-
nej, procesowej (współpraca 
między podmiotami lokalny-
mi), edukacyjnej.
Kryterium będzie spełnione, 
jeśli wnioskodawca zastosuje 
rozwiązania i pomysły dotych-
czas nie stosowane na obszarze
LGD, gminy lub innowacyjne 
dla danego wnioskodawcy, 
np. jako jego pomysł autorski. 
Typy operacji uznawane za
innowacyjne: rozwój nowych 
funkcji obszaru, wykorzystanie
nowoczesnych technik telein-
formatycznych, nowy sposób
angażowania, integracji 
społeczności lokalnych, 
nowatorski, kreatywny sposób 
edukacji, nowatorski sposób 
wykorzystania lokalnych 
zasobów, realizacja działań 
proekologicznych itp.)

Weryfikacja spełnienia 
kryterium oparta
będzie na analizie 
zakresu projektu 
w odniesieniu do zapi-
sów rozdziału 9 LSR.
Ocena operacji przez 
Radę powinna
przyczynić się 
do wyboru projektów,
które w największym 
stopniu realizują
założenia Strategii.

0 albo 10

1.2.  Maksymalna ilość punktów: 40 
Minimalna ilość punktów niezbędna do wyboru projektu: 20

Budowa infrastruktury społecznej 
we wsi Borzęcin Duży (gmina Stare Babice)

przyznana kwota pomocy  141 362,00 zł
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Małe projekty 

Beneficjenci pomocy:
Osoba fizyczna 
•  jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
• jest pełnoletnia,
•  ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym lokalną stra-

tegią rozwoju, zwaną dalej „LSR”, lub wykonuje działalność 
gospodarczą na tym obszarze albo  osobą prawną albo jed-
nostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,                        
którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają 
siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność 
na tym obszarze, z wyłączeniem województwa. 

Rodzaje działań 
1)    podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obsza-

rze objętym LSR przez:
a)   udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środ-

ków transportu napędzanych mechanicznie,
b)   organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakte-

rze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z ob-
szaru objętego LSR innych niż realizowane w ramach 
działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją 
towarów lub usług określonego przedsiębiorcy,

c)   organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, re-
kreacyjnych lub sportowych związanych z promocją 
lokalnych walorów,

d)   zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłącze-
niem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych 
i wojewódzkich;

2)   rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez:
a)   promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej 

lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu 
i budowy budynków mieszkalnych,

b)   promocję lokalnej przedsiębiorczości,
c)   remont połączony z modernizacją lub wyposażenie 

istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów 
pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu 
przylegającego do tych obiektów;

3)   rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR 
przez:

a)  utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji 
turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron in-
ternetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną 
obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów 
oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących obszaru objętego LSR,
b)  budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony 

z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie 
obiektów małej infrastruktury turystyczne i rekreacyj-
nej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje tu-
rystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, 
pensjonatów oraz bazy gastronomicznej;

4)    promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie 
lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajo-
brazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów 
objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, 
w tym obszarów Natura 2000;

5)   promowanie, zachowanie lub oznakowanie lokalnego 
dziedzictwa kulturowego i historycznego przez:
a)   odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub 

oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabyt-
ków lub objętych ewidencją zabytków, z wyłączeniem 
budynków mieszkalnych,

b)   remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub in-
nych obiektów pełniących ich funkcje,

c)   kultywowanie:
–  miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,
–  języka regionalnego i gwary,
–  tradycyjnych zawodów i rzemiosła,

d)   prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR in-
nych niż realizowane w ramach działania, o którym 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia  7 marca 2007 
r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich;

e)  promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego i histo-
rycznego,

f)  urządzanie miejsc pamięci związanych z wydarzeniem 
historycznym, w tym przez budowę, odbudowę, renowa-
cję, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów 
budowlanych zagospodarowanie terenu wokół nich.

6)   inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadza-
nia na rynek produktów i usług, których podstawę sta-
nowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub 
lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub 
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przyrodnicze, zwanych dalej „produktami lub usługami 
lokalnymi”,  albo podnoszenie jakości takich produktów 
lub usług przez:
a)   udział w targach i konkursach produktów lub usług 

lokalnych,
b)  promocję produktów lub usług lokalnych,
c)   uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach 

jakości innych niż realizowane w ramach działania, 
o którym mowa w  art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 
7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiej-
skich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

d)   budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych 
obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowa-
dzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych,

e)   budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych 
obiektów budowlanych wykorzystywanych do trady-
cyjnego wyrobu produktów lokalnych,

f)   badanie rynku produktów lub usług lokalnych- z wyłą-
czeniem działalności rolniczej;

7)    wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawial-
nych w celu poprawienia warunków prowadzenia działal-
ności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na 
wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem 
działalności rolniczej.

Wielkość pomocy 

• Całkowity koszt projektu nie jest niższy niż 4,5 tys. zł.
• Całkowity koszt projektu nie jest wyższy niż 100 tys. zł. 
•  Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% kosztów 

kwalifikowanych
• Do 30% pracy własnej
• Wysokość wsparcia 1 inwestycji nie może przekroczyć 25 tys. zł.
W okresie lat 2007-2013 jeden beneficjent może uzyskać 
maksymalnie wsparcie nie przekraczające w sumie 100 tys. zł. 

Kryteria wyboru operacji w ramach działania: 
W ramach działania małe projekty o wyborze operacji będzie 
decydowało 6 kryteriów wyboru projektów. W sumie wnio-
skodawca będzie mógł uzyskać w ramach oceny zgodności                   
z kryteriami maksymalną liczbę 40 punktów. Decydujące o 
wyborze kryteria wraz z ich skalą ocen przedstawia poniższa 
tabela.

L.p. KRYTERIA WYBORU
Małe Projekty Źródła informacji Punktacja

1.

Projekt realizowany 
z udziałem partnerów
(udział należy rozumieć jako 
udział w formie wkładu rzeczo-
wego innych podmiotów takich 
jak: Gmina, stowarzyszenie, rada 
sołecka, klub sportowy 
-  brak udziału innych podmiotów)
-  udział od 1 do 3 innych 

podmiotów 
-  udział od 3 do 5 innych 

podmiotów 
-  udział powyżej 5 innych 

podmiotów 

Oświadczenie, dla każdego 
podmiotu osobne, jako 
dodatkowy załącznik do 
wniosku;

Opis operacji z wniosku 
oraz informacja z zestaw-
ienia rzeczowo-finansowe-
go przeniesione do karty 
informacyjnej projektu 
przedstawianej członkom 
Rady

0,2,3,5

0
2

3

5

2.

Realizacja operacji przyczyni 
się do aktywizacji społeczno-
ści lokalnej
(pojęcie to należy rozumieć 
jako zaangażowanie w proces 
przygotowań mieszkańców danej 
miejscowości lub kilku, po-
szczególne grupy jak: młodzież, 
kobiety, OSP) 
-  nie dotyczy 
-  angażuje społeczność lokalną 

miejscowości 
-  angażuje społeczność lokalną 

gminy 
-  angażuje społeczność lokalną 

kilku gmin

Opis operacji z wniosku 
przeniesiony do karty 
informacyjnej projektu 
przedstawianej członkom 
Rady;
Oświadczenie wniosko-
dawcy jako dodatkowy 
załącznik do wniosku

0, 1, 2, 5

0
1

2

5

3.

Wnioskodawca ma doświad-
czenie w realizacji projektów 
(doświadczenie jest identyfiko-
wane jako zakończenie 
i rozliczenie umowy z instytu-
cją zewnętrzną na finanso-
wanie/współfinansowanie 
obiektu/usługi; projekt dotyczy 
środków europejskich lub 
krajowych)

Oświadczenie wniosko-
dawcy o zakończonych 
projektach jako dodatkowy 
załącznik do wniosku
 

0 albo 10

4.

Operacja zapewnia zintegro-
wanie podmiotów, zasobów   
lub celów.
Operacja zapewnia zintegro-
wanie podmiotów, tj.  będzie 
realizowana przez podmioty z 
różnych sektorów; jej realizacja 
zakłada współpracę różnych 
podmiotów wykonujące cząst-
kowe zadania składające się na 
operację. Operacja zapewnia 
zintegrowanie zasobów,  
tj. zakłada jednoczesne wy-
korzystanie różnych zasobów 
lokalnych, specyfiki obszaru, 
miejsc, obiektów oraz elemen-
tów stanowiących dziedzictwo 
przyrodnicze, historyczne, 
kulturowe. Operacja zapewnia 
zintegrowanie celów LSR, tj. 
w ramach operacji realizowane 
będą cele LSR, które są spójne, 
powiązane ze sobą oraz wza-
jemnie się uzupełniają. Cele 
LSR planowane do realizacji 
w ramach operacji będą two-
rzyć logiczne związki i wzajem-
nie na siebie oddziaływać.

Opis operacji z wniosku 
przeniesiony do karty 
informacyjnej projektu 
przedstawianej członkom 
Rady

0 albo 5
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5.

Wnioskowana kwota pomocy 
(dofinansowania) wynosi: 
- mniej niż 10 tys. zł 
- od 10 tys. zł do 15 tys. zł
- powyżej 15 tys. zł

Kwota dofinansowania
z wniosku przeniesiona 
do karty informacyjnej 
projektu przedstawianej 
członkom Rady

0, 3, 5

5
3
0

6.

Kryterium uzasadniające 
realizację operacji w ramach 
LSR:
Operacja ma charakter 
innowacyjny (Wspierane będą 
operacje przyczyniające się 
do wzrostu konkurencyjności 
obszaru objętego LSR dzięki 
wprowadzeniu lub pro-
mowaniu innowacyjności 
technologicznej, procesowej 
(współpraca między podmio-
tami lokalnymi), edukacyjnej. 
Kryterium będzie spełnione, 
jeśli wnioskodawca zastosuje 
rozwiązania i pomysły dotych-
czas nie stosowane na obszarze 
LGD, gminy lub innowacyjne 
dla danego wnioskodawcy, 
np. jako jego pomysł autorski. 
Typy operacji uznawane za 
innowacyjne: rozwój nowych 
funkcji obszaru, wykorzys-
tanie nowoczesnych technik 
teleinformatycznych, nowy 
sposób angażowania, integracji 
społeczności lokalnych, 
nowatorski, kreatywny sposób 
edukacji, nowatorski sposób 
wykorzystania lokalnych 
zasobów, realizacja działań 
proekologicznych itp.)

Weryfikacja spełnienia 
kryterium oparta będzie 
na analizie zakresu projektu 
w odniesieniu do zapisów 
rozdziału 9 LSR. 
Ocena operacji przez Radę 
powinna przyczynić się do 
wyboru projektów, które 
w największym stopniu 
realizują założenia Strategii.

0 albo 10

1.3.  Maksymalna ilość punktów: 40 
Minimalna ilość punktów niezbędna do wyboru projektu: 20

Odnowa i rozwój wsi 
Beneficjent
• gmina;
•  instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka 

samorządu terytorialnego;
•  osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającej 

osobowości prawnej, działającej na podstawie przepisów 
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego   w Rzeczypo-
spolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów 
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności 
sumienia  i wyznania - na operacje,   w ramach których są 
ponoszone koszty określone w § 4 ust. 1 pkt 5, 12, 14-16;

•  organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku pu-
blicznego w rozumieniu ustawy   z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego    i o wolontariacie (Dz. U. 
Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), której cele statutowe są zbieżne  
z celami działania “Odnowa i rozwój wsi” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Rodzaje działań 
Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części, związa-
nych z realizacją operacji, kosztów: 
•  budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania budynków 

pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kul-
turalne, w tym świetlic i domów kultury,    z wyłączeniem 
szkół, przedszkoli i żłobków;

•  budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów 
małej architektury   lub targowisk;

•  budowy, przebudowy lub remontu przeznaczonych do 
użytku publicznego ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, 
placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych, 
z wyłączeniem sal sportowych przeznaczonych wyłącznie 
dla szkół   lub przedszkoli;

•  zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym 
z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub trady-
cyjnych zawodów;

•  związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym 
znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyja-
jących nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu 
na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, 
w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów 
parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego;

•  urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub 
innych miejsc wypoczynku;

Utworzenie stref rekreacyjno-sportowych w Gminie Kampinos 
Przyznana kwota pomocy  201 020,00 zł
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•  budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej;
•  zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celu 

wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki 
miejscowości;

•  rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub 
objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych 
na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odna-
wiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych 
i miejsc pamięci;

•  zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla da-
nego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich ada-
ptacji na cele publiczne;

•  budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów 
budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych 
produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawo-
wych, sal ekspozycyjnych lub witryn;

•  odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach 
architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub 
objętych wojewódzką ewidencją zabytków   i odnawiania 
cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków;

•  wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych obiektów budow-
lanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości, je-
żeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie  - 
w zakresie koniecznym do realizacji operacji wymienionych 
w pkt 1-12;

•  zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wie-
loletnich - koniecznego  do realizacji operacji;

•  zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji ope-
racji;

•  ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowa-
niem i realizacją operacji.

Wielkość pomocy 
Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez 
beneficjenta,  w wysokości nieprzekraczającej 75 % tych kosz-
tów, z tym że dla jednej miejscowości -  nie więcej niż 500.000 
zł w okresie realizacji Programu.
Wysokość pomocy nie może być wyższa niż 500.000 zł, także 
w przypadku operacji realizowanej w więcej niż jednej miej-
scowości, z tym że kwotę tę dzieli się proporcjonalnie do kosz-
tów realizacji w każdej z tych miejscowości.
Wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji 
nie może być równa lub niższa niż 25.000 zł, według kalkula-
cji kosztów określonych we wniosku   o przyznanie pomocy.

Kryteria wyboru operacji w ramach działania 
W ramach działania Odnowa i rozwój wsi o wyborze operacji 
będzie decydowało  5 kryteriów wyboru projektów. W sumie 
wnioskodawca będzie mógł uzyskać w ramach oceny zgodno-
ści z kryteriami maksymalna liczbę 35 punktów. Decydujące 
o wyborze kryteria wraz z ich skalą ocen przedstawia poniż-
sza tabelka. 

L.p. KRYTERIA WYBORU
Odnowa i rozwój wsi Źródła informacji Punktacja

1.

Wnioskodawca ma doświad-
czenie w realizacji projektów 
(doświadczenie jest identy-
fikowane jako zakończenie i 
rozliczenie umowy z instytucją 
zewnętrzną na finansowanie/
współfinansowanie obiektu/
usługi; projekt dotyczy 
środków europejskich lub 
krajowych)

Oświadczenie 
wnioskodawcy 
o zakończonych 
projektach jako
dodatkowy załącznik 
do wniosku

0 albo 10

2.

Operacja zapewnia zintegrow-
anie podmiotów, zasobów 
lub celów. Operacja zapewnia 
zintegrowanie podmiotów, tj. 
będzie realizowana przez pod-
mioty z różnych sektorów; jej 
realizacja zakłada współpracę 
różnych podmiotów 
wykonujące cząstkowe
zadania składające się na 
operację. Operacja zapewnia 
zintegrowanie zasobów, 
tj. zakłada jednoczesne 
wykorzystanie różnych 
zasobów lokalnych, specyfiki 
obszaru, miejsc, obiektów 
oraz elementów stanowiących 
dziedzictwo przyrodnicze, his-
toryczne, kulturowe. Operacja 
zapewnia zintegrowanie celów 
LSR, tj. w ramach operacji 
realizowane będą cele LSR, 
które są spójne, powiązane 
ze sobą oraz wzajemnie się 
uzupełniają. Cele LSR planow-
ane do realizacji w ramach 
operacji będą tworzyć logiczne 
związki i wzajemnie na siebie 
oddziaływać.

Opis operacji 
z wniosku przeniesiony
do karty informacyjnej 
projektu przedstawianej 
członkom Rady

0 albo 5

3.

Projekt obejmuje rozwój 
infrastruktury turystycznej, 
kulturalnej lub sportowej 
- projekt nie dotyczy infra-
struktury ocenianej 
w niniejszym kryterium 
-projekt obejmuje rozwój in-
frastruktury turystycznej albo 
kulturalnej albo sportowej
-projekt obejmuje rozwój 
dwóch spośród trzech rodza-
jów infrastruktury ocenianej 
w niniejszym kryterium 
- projekt obejmuje rozwój łącz-
nie infrastruktury turystycznej, 
kulturalnej i sportowej

Opis operacji z wniosku
przeniesiony do karty
informacyjnej projektu
przedstawianej członkom 
Rady

0, 2,3,5

0

2

3

5
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4.

Wnioskowana kwota pomocy 
(dofinansowania) wynosi:
- mniej niż 100 tys. zł 5
- od 100 tys. zł do 250 tys. zł
- powyżej 250 tys. zł

Kwota dofinansowania 
z wniosku przeniesiona 
do karty informacyjnej 
projektu przedstawianej 
członkom Rady

0, 3, 5, 

5
3
0

5.

Kryterium uzasadniające 
realizację operacji w ramach 
LSR: Operacja ma charakter 
innowacyjny (Wspierane 
będą operacje przyczyniające 
się do wzrostu konkurencyj-
ności obszaru objętego LSR 
dzięki wprowadzeniu lub 
promowaniu innowacyjności 
technologicznej, procesowej 
(współpraca między podmio-
tami lokalnymi), edukacyjnej. 
Kryterium będzie spełnione, 
jeśli wnioskodawca zastosuje 
rozwiązania i pomysły
dotychczas nie stosowane 
na obszarze LGD, gminy lub 
innowacyjne dla danego wnio-
skodawcy, np. jako jego pomysł 
autorski. Typy operacji uznawa-
ne za innowacyjne: rozwój 
nowych funkcji obszaru,
wykorzystanie nowoczesnych 
technik teleinformatycznych, 
nowy sposób angażowania, in-
tegracji społeczności lokalnych, 
nowatorski, kreatywny sposób 
edukacji, nowatorski sposób 
wykorzystania lokalnych 
zasobów, realizacja działań 
proekologicznych itp.)

Weryfikacja spełnienia 
kryterium oparta będzie na 
analizie zakresu projektu 
w odniesieniu do zapisów 
rozdziału 9 LSR. Ocena op-
eracji przez Radę powinna
przyczynić się 
do wyboru projektów, które 
w największym
stopniu realizują założenia 
Strategii.

0 albo 1

1.4.  Maksymalna ilość punktów: 35 
Minimalna ilość punktów niezbędna do wyboru projektu: 15

Harmonogram naborów

Etapy wyboru wniosków/projektów ubiegających się  o do-
finansowanie LGD będzie szeroko informować opinię pu-
bliczną o rozpoczęciu konkursu i zachęcać beneficjentów 
do składania wniosków o dofinansowanie projektów. Infor-
macje na temat konkursu będą zamieszczane w Internecie, 
jak również   na tablicach informacyjnych w poszczególnych 

miejscowościach, w Urzędach Gmin  i w siedzibie LGD. Po-
nadto informacje będą rozpowszechniane w trakcie spotkań 
takich jak: zebrania wiejskie, zebrania szkolne, rady itp., 
w których będą uczestniczyć przedstawicieli LGD. Wszelkie 
dokumenty związane z ogłoszeniem konkursu będą redago-
wane w sposób jasny    i jednoznaczny. Terminy naboru wnio-
sku będą umieszczane na stronie internetowej stowarzyszenia.

  

2012 2013 20142009 2010 2011

1
Różnicowanie
kierunku
działaności
nierolniczej X

X X

X X

X

X XX

X

X

XX

X

2 Tworzenie
i rozwój mikro-
-przedsiębiorstw X

3
X

4
X

Lp.

Operacje
spełniajce 
warunki 
przyznania 
pomocy 
dla działania:

Wyszczególnienie

małe projekty

Odnowa
i rozwój wsi

I II III IV I II III IV I II I II I II I II

Odnowa i rozwój wsi
Małe projekty

Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw

Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej

Lokalna
Grupa

Działania

Lokalna
Grupa

Działania

Urząd
Marszałkowski
Województwa

Mazowieckiego

Agencja
Restrukturyzacji
i Modernizacji

Rolnictwa

- Ocena formalna
- Ocena kwali�kowalności kosztów

- Ocena racjonalności wydatków

- Przeprowadzenie naborów
- Pomoc w przygotowaniu wniosków

- Ocena zgodności 
z Lokalną Strategią Rozwoju

- Ocena zgodności 
z Lokalnymi Kryteriami Wyboru

Boisko do piłki nożnej i siatkówki w Cybulicach 
Dofinansowanie : 185 410,00 zł 
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 Miejsce składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie operacji wraz z wymaganymi za-
łącznikami należy składać  w terminie wyznaczonym w ogło-
szeniu, bezpośrednio (osobiście lub przez upoważnioną oso-
bę) w biurze LGD tj. pod adres:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
,,Między Wisłą a Kampinosem’’
ul. Gminna 6
05-152 Czosnów
tel./fax. 22 794 04 88
e-mail: biuro@lgdkampinos.pl
www.lgdkampinos.pl 

Budowa kompleksu boisk we wsi Bieniewice  (gmina Błonie) 
Przyznana kwota pomocy  300 000,00 zł



Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
,,Między Wisłą a Kampinosem’’

ul. Gminna 6
05-152 Czosnów

tel./fax. 22 794 04 88
e-mail: biuro@lgdkampinos.pl

www.lgdkampinos.pl

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Lokalna Grupa Działania „Między Wisłą a Kampinosem”
podręcznik współfinansowany jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


