Planowany harmonogram naborów wniosków z kwotami w poszczególnych
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LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PUSZCZA NOTECKA
Jest to stowarzyszenie specjalne, którego członkami są podmioty lub osoby
fizyczne reprezentujące trzy sektory: publiczny, gospodarczy oraz społeczny.
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Pomoc może byd przyznawana podmiotowi spełniającemu warunki określone w
aktach dotyczących PROW 2014-2020 jeżeli:
1) koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków
publicznych;
2) operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu
rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym
poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie
wniosku o płatnośd koocową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w
terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31.12.2022 r.;
3) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na
obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na
budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie
zlokalizowany poza tym obszarem;
4) inwestycje 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
5) operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z
biznesplanem;
6) minimalna całkowita wartośd operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;
7) podmiot ten wykaże, że posiada doświadczenie w realizacji projektów o
charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizowad, lub posiada zasoby
odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizowad, lub posiada
kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizowad, jeżeli
jest osobą fizyczną, lub wykonuje działalnośd odpowiednią do przedmiotu operacji,
którą zamierza realizowad;
8) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;
9) została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej
wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi.

Obszar LGD „Puszcza Notecka”, który objęty jest Strategią rozwoju lokalnego
kierowanego przez społecznośd położony jest w zachodniej części woj.
wielkopolskiego. Jest to zwarty przestrzennie teren składający się z 8 jednostek
administracyjnych (gminy: Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Międzychód, Obrzycko gmina
wiejska, Obrzycko gmina miejska, Ostroróg, Sieraków i Wronki) zajmujący łączną
powierzchnię 123.754 ha. Liczba mieszkaoców wg stanu na 31.12.2013 r. wynosiła
67.947 osób.
W ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społecznośd LGD Puszcza
Notecka umożliwia społeczeostwu możliwośd pozyskania dofinansowania w jednym
z trzech zakresów:
- DUŻE PROJEKTY (zakres skierowany dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych),
- GRANTY (zakres skierowany dla JSFP, organizacji pozarządowych, parafii),
- PRZEDSIĘBIORCZOŚD (premie na założenie nowych firm oraz dotacje na rozwój
istniejących przedsiębiorstw).

Stowarzyszenie Puszcza Notecka
Biuro stowarzyszenia:
ul. Dworcowa 18, 64-400 Międzychód
WWW.PUSZCZANOTECKA.ORG
TELEFON: 506 087 607
Godziny przyjmowania stron - od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9.00 do 14.00

Doradztwo możliwe po wcześniejszym umówieniu się
telefonicznym

PRZEDSIĘBIORCZOŚD
PREMIE NA OTWARCIE PRZEDSIĘBIORSTWA
Pomoc jest przyznawana w formie premii w wysokości określonej
w LSR - 100.000 zł w dwóch transzach – 80 % po podpisaniu
umowy i 20% po zakooczeniu realizacji operacji.
O pomoc może ubiegad się podmiot będący osobą fizyczną, jeżeli jest obywatelem
paostwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest pełnoletnia, 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 2
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Pomoc na rozpoczęcie działalności jest przyznawana, jeżeli:
1) podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy:
a) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym
zakresie, chyba że podejmuje działalnośd gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz.
489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
b) w okresie 2 lat poprzedzających dzieo złożenia wniosku o przyznanie tej
pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 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;
2) operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do
której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej, i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty
płatności koocowej, oraz:
a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do
ubezpieczeniaemerytalnego,
ubezpieczeo
rentowych
i
ubezpieczenia
wypadkowego na podstawie
przepisów o systemie ubezpieczeo społecznych z tytułu wykonywania tej
działalnościi podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od
dnia wypłatypłatności koocowej, lub
b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne
etatyśrednioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji,
zatrudnienieosoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie

umowy o pracę,a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym
upłynie 2 lata oddnia wypłaty płatności koocowej;
3) koszty planowane do poniesienia w ramach operacji:
a) mieszczą się w zakresie
- koszty ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013,
zwane dalej "kosztami ogólnymi",
- zakupu robót budowlanych lub usług,
- zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów,
licencji lub wynagrodzeo za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków
towarowych,
- najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
- zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
- zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych
przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
- zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
- podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr
1303/2013
W przypadku premii na rozpoczęcie działalności umowa zawiera zobowiązania
beneficjenta do:
1) podjęcia we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się
przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, i jej
wykonywania do dnia, w którym upłyną 2 lata od dnia wypłaty płatności koocowej,
oraz:
a) zgłoszenia beneficjenta do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeo rentowych
i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeo
społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podlegania tym ubezpieczeniom
do dnia, w którym upłyną 2 lata od dnia wypłaty płatności koocowej, lub
b) utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty
średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienia
osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę,
a także utrzymania utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłyną 2 lata od
dnia wypłaty płatności koocowej;
2) osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub
wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie
rok od dnia wypłaty płatności koocowej.

