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Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi”, współfinansowana jest ze środków 

Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, 
poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

na lata 2014-2020



Charakterystyka LGD „Qwsi”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Qwsi” powstało na podstawie Ustawy z 7 
marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obsza-
rów wiejskich z udziałem środków Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w celu realizacji Osi 4 
LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007 – 2013 i zostało wpisane 
do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 
19.02.2009 r. pod numerem 0000323855. 
W okresie programowania 2014 – 2020 Sto-
warzyszenie LGD „Qwsi” będzie kontynuo-
wać swoją działalność.

Obszar objęty LSR w ramach LGD „Qwsi” 
obejmuje wszystkie 7 gmin powiatu ząb-
kowickiego: Bardo, Ciepłowody, Kamieniec 
Ząbkowicki, Stoszowice, Ząbkowice Śląskie, 
Ziębice, Złoty Stok. 
Powierzchnia obszaru wynosi 802 km2. Teren 
ten zamieszkuje 67 875 mieszkańców (dane: 
GUS, stan na 31.12.2013 r.).

Obszar objęty LSR

gmina 
Stoszowice

gmina 
Bardo

gmina 
Złoty Stok

gmina 
Kamieniec

Ząbkowicki

gmina 
Ziębice

gmina 
Ciepłowody

gmina 
Ząbkowice

Śląskie

Mapa obszaru LGD „Qwsi”
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Wspiera-

ny zakres 

operacji

– Podejmowanie działalności gospodarczej;

– Rozwijanie działalności gospodarczej;

– Podnoszenie kompetencji osób podejmujących i rozwijających działalność 

gospodarczą;

– Wspieranie współpracy pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność 

gospodarczą;

– Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej;

– Promowanie obszaru objętego LSR;

– Wzmocnienie kapitału społecznego;

– Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
Zakres 

tematyczny 

operacji

Operacje konkursowe Projekty grantowe
– Przedsięwzięcie I. „Rozwój oferty, 

turystycznej Ziemi Ząbkowickiej”; 

– Przedsięwzięcie III. „Wsparcie roz-

woju gospodarczego na Ziemi 

Ząbkowickiej”;

– Przedsięwzięcie IV. „Razem aktywi-

zujemy mieszkańców i organizacje 

Ziemi Ząbkowickiej”;

– Przedsięwzięcie VII. „Poznajemy 

i dbamy o Ziemię Ząbkowicką”.

– Przedsięwzięcie II. „Aktywnie 

wspieramy turystykę na Ziemi Ząb-

kowickiej”;

– Przedsięwzięcie V. „Bezpiecznie 

i zdrowo”;

– Przedsięwzięcie VI. „Wioski tema-

tyczne na Ziemi Ząbkowickiej”.

Planowane nabory wniosków

W ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach stra-
tegii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Stowarzyszenie prowadzić 
będzie nabory wniosków na operacje konkursowe i grantowe. Stowarzyszenie 
realizować będzie także operacje własne. Minimalna całkowita wartość opera-
cji konkursowej wynosi nie mniej niż 50 000 złotych.

Minimalna kwota, jaką będzie można pozyskać na grant wynosi 5 000 
złotych, a maksymalna 30 000 złotych.
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Zakres operacji PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zakres tema-
tyczny operacji

Przedsięwzięcie I. „Rozwój oferty 
turystycznej Ziemi Ząbkowickiej”

Przedsięwzięcie III. „Wsparcie roz-
woju gospodarczego na Ziemi Ząb-
kowickiej”

Data naboru 2016 – 2018 2016 – 2018

Limit środków 540 000,00 zł 1 820 000,00 zł

Forma wsparcia konkurs – premia konkurs – premia

Warunki udzie-
lenia wsparcia

premia w wysokości 90 000,00 zł;
wypłata środków: 80% po podpisa-
niu umowy, jeżeli beneficjent:
a) podjął we własnym imieniu dzia-

łalność gospodarczą,
b) zgłosił się do ubezpieczenia spo-

łecznego na podstawie przepi-
sów o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych z tytułu wykonywania 
działalności,

c) uzyskał pozwolenia, zezwolenia 
i inne decyzje, w tym ostateczną 
decyzję o środowiskowych uwa-
runkowaniach, których uzyskanie 
jest wymagane przez odrębne 
przepisy do realizacji inwestycji 
objętych operacją 

i 20% po zrealizowaniu operacji 
zgodnie z biznesplanem

premia w wysokości 90 000,00 zł;
wypłata środków: 80% po podpisa-
niu umowy, jeżeli beneficjent:
a) podjął we własnym imieniu dzia-

łalność gospodarczą,
b) zgłosił się do ubezpieczenia spo-

łecznego na podstawie przepi-
sów o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych z tytułu wykonywania 
działalności,

c) uzyskał pozwolenia, zezwolenia 
i inne decyzje, w tym ostateczną 
decyzję o środowiskowych uwa-
runkowaniach, których uzyskanie 
jest wymagane przez odrębne 
przepisy do realizacji inwestycji 
objętych operacją 

i 20% po zrealizowaniu operacji 
zgodnie z biznesplanem

Pomoc nie przysługuje, jeśli działalność gospodarcza będąca przedmio-
tem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia-
łalności (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.

Preferowany za-
kres projektów 

1. Wsparcie dla tworzenia miejsc 
pracy w sektorze turystyki;

2. Wsparcie dla rozwoju bazy nocle-
gowej i gastronomicznej.

1. Wsparcie usług z zakresu opieki 
nad dziećmi;

2. Wsparcie usług z zakresu opieki 
nad osobami starszymi;

3. Rozwój dostępu do specjalistycz-
nych usług medycznych i opie-
kuńczych;

4. Wsparcie dla rozwoju usług prze-
wozów pasażerskich wewnątrz 
obszaru;

5. Wspieranie rozwoju innych prio-
rytetowych usług i produkcji na 
terenie poszczególnych gmin.

Realizowane 
wskaźniki

Wskaźniki rezultatu:
1. Liczba utworzonych nowych 

miejsc pracy w sektorze usług 
turystycznych – 10 (łącznie dla 
podejmowania i rozwijania dzia-
łalności gospodarczej);

2. Liczba osób, które skorzystały 
z nowych miejsc noclegowych 
w ciągu roku – 1000 (łącznie dla 
podejmowania i rozwijania dzia-
łalności gospodarczej).

Wskaźniki rezultatu:
1. Liczba utworzonych nowych 

miejsc pracy, w tym dla przedsta-
wicieli grup defaworyzowanych 
– 32 (łącznie dla podejmowania 
i rozwijania działalności gospo-
darczej).

Wskaźniki produktu:
1. Liczba operacji polegających na 

utworzeniu nowego przedsię-
biorstwa w sektorze turystyki 
– 6;

2. Liczba nowych miejsc noclego-
wych – 20 (łącznie dla podejmo-
wania i rozwijania działalności 
gospodarczej).

Wskaźniki produktu: 
1. Liczba operacji polegających na 

utworzeniu nowego przedsię-
biorstwa – 20.
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Zakres  
operacji

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zakres 
tematyczny 
operacji

Przedsięwzięcie 
I. „Rozwój oferty 
turystycznej Ziemi 
Ząbkowickiej”.

Przedsięwzięcie III. „Wsparcie 
rozwoju gospodarczego na Ziemi 
Ząbkowickiej”

Przedsięwzięcie III. 
„Wsparcie rozwoju 
gospodarczego na 
Ziemi Ząbkowickiej”

Data naboru 2016 – 2018 2016 – 2018 2016 – 2018

Limit środków 460 000,00 zł 1 300 000,00 zł 50 000,00 zł

Forma  
wsparcia

konkurs – refun-
dacja

konkurs – refundacja operacja własna LGD 
– refundacja

Warunki 
udzielenia 
wsparcia

refundacja 70% 
kosztów kwalifi-
kowalnych

refundacja 70% kosztów kwali-
fikowalnych, jeśli główny zakres 
działalności rozwijanej dzięki 
otrzymaniu dofinansowania bę-
dzie przynależeć do kodu PKD 
wskazanego w LSR (wg klasyfika-
cji z 2007 r.): 
H 49.39.Z Pozostały transport 
lądowy pasażerski, gdzie indziej 
niesklasyfikowany;
H 52.21.Z Działalność usługowa 
wspomagająca transport lądowy; 
P 85.10.Z Wychowanie przed-
szkolne; 
Q 86.21.Z Praktyka lekarska ogól-
na;
Q 86.22.Z Praktyka lekarska spe-
cjalistyczna; 
Q 86.23.Z Praktyka lekarska den-
tystyczna; 
Q 86.90.A Działalność fizjotera-
peutyczna; 
Q 87.10.Z Pomoc społeczna z za-
kwaterowaniem zapewniająca 
opiekę pielęgniarską; 
Q 87.30.Z Pomoc społeczna 
z zakwaterowaniem dla osób 
w podeszłym wieku i osób nie-
pełnosprawnych; 
Q 87.90.Z Pozostała pomoc spo-
łeczna z zakwaterowaniem;
Q 88.10.Z Pomoc społeczna bez 
zakwaterowania dla osób w po-
deszłym wieku i osób niepełno-
sprawnych;
Q 88.91.Z Opieka dzienna nad 
dziećmi.

refundacja 95% kosz-
tów kwalifikowal-
nych

refundacja 65% kosztów kwalifi-
kowalnych w ramach pozostałych 
kodów PKD

Pomoc nie przysługuje, jeśli działalność gospodarcza 
będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana 
w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (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, skorupia-

ków i mięczaków;
5) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów 

rafinacji ropy naftowej;
6) produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicz-

nych;
7) produkcja podstawowych substancji farmaceu-

tycznych oraz leków i pozostałych wyrobów far-
maceutycznych;

8) produkcja metali;
9) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep 

i naczep oraz motocykli;
10) transport lotniczy i kolejowy;
11) gospodarka magazynowa.

Preferowany 
zakres projek-
tów 

1. Wsparcie dla 
t w o r z e n i a 
miejsc pracy w 
sektorze tury-
styki;

2. Wsparcie dla 
rozwoju bazy 
n o c l e g o w e j 
i  g a s t r o n o -
micznej.

1. Wsparcie usług z zakresu opie-
ki nad dziećmi;

2. Wsparcie usług z zakresu opie-
ki nad osobami starszymi;

3. Rozwój dostępu do specjali-
stycznych usług medycznych 
i opiekuńczych;

4. Wsparcie dla rozwoju usług 
przewozów pasażerskich we-
wnątrz obszaru;

5. Wspieranie rozwoju innych 
priorytetowych usług i produk-
cji na terenie poszczególnych 
gmin.

1. Publikacja promu-
jąca ofertę inwe-
stycyjną obszaru  
i działających na 
nim przedsiębior-
ców
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Realizowane 
wskaźniki

Wskaźniki rezul-
tatu:
1. Liczba utwo-

rzonych no-
wych miejsc 
pracy w sekto-
rze usług tury-
stycznych – 10 

(łącznie dla po-
d e j m o w a n i a 
i rozwijania dzia-
łalności gospo-
darczej);
2. Liczba osób, 

które skorzy-
stały z no-
wych miejsc 
noclegowych 
w ciągu roku 
– 1000 

(łącznie dla po-
d e j m o w a n i a 
i rozwijania dzia-
łalności gospo-
darczej).

Wskaźniki rezultatu:
1. Liczba utworzonych no-

wych miejsc pracy, w tym dla 
przedstawicieli grup defawo-
ryzowanych – 32 (łącznie dla 
podejmowania i rozwijania 
działalności gospodarczej).

Wskaźniki rezultatu: 
– 

Wskaźniki pro-
duktu:
1. Liczba operacji 

polegających 
na rozwoju 
i s tn i e j ącego 
przedsiębior-
stwa w sekto-
rze turystyki 
– 4;

2. Liczba nowych 
miejsc nocle-
gowych – 20 

(łącznie dla po-
d e j m o w a n i a 
i rozwijania dzia-
łalności gospo-
darczej).

Wskaźniki produktu: 
1. Liczba operacji polegających 

na rozwoju istniejącego przed-
siębiorstwa – 12 

Wskaźniki produktu: 
1. Liczba publikacji 

promujących ofer-
tę inwestycyjną 
obszaru i działają-
cych na nim przed-
siębiorców – 1.

Zakres operacji PODNOSZENIE KOMPETENCJI OSÓB PODEJMUJĄCYCH I ROZ-
WIJAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Zakres tematyczny 
operacji

Przedsięwzięcie III. „Wsparcie rozwoju gospodarczego na Ziemi Ząb-
kowickiej”

Data naboru 2016 – 2018
Limit środków 80 000,00 zł
Forma wsparcia konkurs (łącznie z naborem na podejmowanie i rozwijanie działalno-

ści gospodarczej w ramach Przedsięwzięcia III.) – refundacja
Warunki udzielenia 
wsparcia

refundacja 70% kosztów kwalifikowalnych, jeśli główny zakres dzia-
łalności rozwijanej dzięki otrzymaniu dofinansowania będzie przyna-
leżeć do PKD wskazanego w LSR
refundacja 65% kosztów kwalifikowalnych w ramach pozostałych 
kodów PKD

Preferowany zakres 
projektów

1. Podjęcie działań zachęcających mieszkańców do podnoszenia swo-
ich kompetencji zawodowych, szczególnie przedstawicieli grup 
defaworyzowanych (szkolenia podnoszące kompetencje osób re-
alizujących operacje z zakresu przedsiębiorczości).

Realizowane  
wskaźniki

Wskaźniki rezultatu:
1. Liczba osób przeszkolonych, w tym liczba osób z grup defawory-

zowanych objętych ww. wsparciem – 10.
Wskaźniki produktu:
1. Liczba szkoleń podnoszących kompetencje osób realizujących ope-

rację z zakresu przedsiębiorczości – 10.
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Zakres operacji WSPIERANIE WSPÓŁPRACY MIĘDZY PODMIOTAMI WYKO-
NUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA OBSZARZE 

WIEJSKIM OBJĘTYM LSR W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG 
TURYSTYCZNYCH

Zakres tematyczny 
operacji

Przedsięwzięcie I. „Rozwój oferty turystycznej Ziemi Ząbkowickiej”

Data naboru 2019 – 2021
Limit środków 100 000,00 zł
Forma wsparcia konkurs – refundacja
Warunki udzielenia 
wsparcia

refundacja 70% kosztów kwalifikowalnych

Preferowany zakres 
projektów

1. Stworzenie sieci w zakresie rozwoju usług turystycznych (stworze-
nie systemu pakietów pobytowych i oferty turystycznej)

Realizowane  
wskaźniki 

Wskaźniki rezultatu:
1. Liczba osób, które skorzystały z więcej niż jednej usługi turystycz-

nej objętej siecią, która otrzymała wsparcie w ramach realizacji LSR 
– 2000 

Wskaźniki produktu:
1. Liczba sieci w zakresie rozwoju usług turystycznych – 1 

Zakres operacji BUDOWA LUB PRZEBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ NIEKOMER-
CYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ

Zakres tematyczny 
operacji

Przedsięwzięcie I. „Rozwój oferty 
turystycznej Ziemi Ząbkowickiej”

Przedsięwzięcie II. „Aktywnie 
wspieramy turystykę na Ziemi 
Ząbkowickiej”

Data naboru 2016 – 2018 2016 – 2018

Limit środków 2 100 000,00 zł 300 000,00 zł (limit łączny na 
zakres operacji promowanie ob-
szaru i budowa infrastruktury tu-
rystycznej …)

Forma wsparcia konkurs – refundacja projekt grantowy – dotacja

Warunki udzielenia 
wsparcia

refundacja: 
– 63,63% dla jednostek sektora 

finansów publicznych,
– 70% dla podmiotów wykonują-

cych działalność gospodarczą, 
– 100% dla pozostałych wniosko-

dawców 

dotacja: 
– 100% dla jednostek sektora fi-

nansów publicznych, 
– 100% dla pozostałych wniosko-

dawców; 
wypłata środków: zaliczka 70% 
po podpisaniu umowy i 30% po 
zrealizowaniu operacji; 
wysokość pomocy: nie może być 
wyższa niż 30 000 zł oraz niższa 
niż 5 000 zł. 

Preferowany zakres 
projektów

1. Rozwój lokalnej infrastruktu-
ry turystycznej i rekreacyjnej, 
w tym szlaków turystycznych.

1. Wsparcie działań (rajdów pie-
szych, rowerowych, promocji 
zabytków i miejsc turystycznych, 
zewnętrznych siłowni, materia-
łów promocyjnych etc.), które 
promować będą lokalną ofertę 
turystyczną i zasoby obszaru

Realizowane  
wskaźniki 

Wskaźniki rezultatu:
1. Liczba osób korzystających 

z nowopowstałej infrastruktury 
turystycznej – 3000 

2. Liczba km nowoutworzonych 
szlaków turystycznych – 30 

Wskaźniki rezultatu:
1. Liczba turystów, którzy wezmą 

udział w działaniach promują-
cych lokalną ofertę turystyczną 
– 1000 

Wskaźniki produktu: 
1. Liczba nowych lub zmodernizo-

wanych obiektów infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej – 7 

2. Liczba nowoutworzonych lub 
rozwijanych szlaków turystycz-
nych – 4 

Wskaźniki produktu: 
1. Liczba nowych wydarzeń pro-

mujących ofertę turystyczną 
i zasoby regionu – 10 
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Zakres operacji PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW 
LUB USŁUG LOKALNYCH

Zakres tematyczny 
operacji

Przedsięwzięcie I. 
„Rozwój oferty tury-
stycznej Ziemi Ząbko-
wickiej”

Przedsięwzięcie II. 
„Aktywnie wspiera-
my turystykę na Ziemi 
Ząbkowickiej”

Przedsięwzięcie VII. 
„Poznajemy i dbamy 
o Ziemię Ząbkowicką”

Data naboru 2016 – 2018 2016 – 2018 2019 – 2021
Limit środków 150 000,00 zł (3 x 

50 000 zł)
300 000,00 zł (li-
mit łączny na zakres 
operacji promowanie 
obszaru i budowa in-
frastruktury turystycz-
nej …)

100 000,00 zł (limit 
na zakres operacji 
wzmocnienie kapita-
łu społecznego w ra-
mach Przedsięwzięcia 
VII.)

Forma wsparcia operacje własne LGD 
(3) – refundacja

projekt grantowy 
– dotacja

konkurs (łącznie 
z naborem na zakres 
operacji wzmocnienie 
kapitału społecznego  
w ramach Przedsię-
wzięcia VII.) – refun-
dacja

Warunki udzielenia 
wsparcia

refundacja 95% kosz-
tów kwalifikowalnych

dotacja: 
– 100% dla jednostek 

sektora finansów 
publicznych, 

– 100% dla pozosta-
łych wnioskodaw-
ców; 

wypłata środków: za-
liczka 70% po podpi-
saniu umowy i 30% 
po zrealizowaniu 
operacji; 
wysokość pomocy: 
nie może być wyższa 
niż 30 000 zł oraz niż-
sza niż 5 000 zł. 

refundacja:
– 63,63% dla jedno-

stek sektora finan-
sów publicznych,

– 70% dla podmio-
tów wykonujących 
działalność gospo-
darczą, 

– 95% dla pozosta-
łych wnioskodaw-
ców
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Preferowany zakres 
projektów

Podjęcie działań pro-
mujących obszar  
i jego ofertę:
1. Przewodnik po Zie-

mi Ząbkowickiej. 
2. Targi turystyczne. 
3. Targi produktów lo-

kalnych.

1. Wsparcie działań 
(rajdów pieszych, 
rowerowych, pro-
mocji zabytków  
i miejsc turystycz-
nych, zewnętrznych 
siłowni, materiałów 
promocyjnych etc.), 
które promować 
będą lokalną ofertę 
turystyczną i zasoby 
obszaru

1. Podjęcie działań 
promujących walory 
przyrodnicze, kultu-
rowe i historyczne 
pośród mieszkań-
ców obszaru

Realizowane  
wskaźniki 

Wskaźniki rezultatu:
1. Liczba odbiorców 

przeprowadzonych 
działań promocyj-
nych – 80 000 

Wskaźniki rezultatu:
1. Liczba turystów, 

k tó rzy  wezmą 
udział w działa-
niach promujących 
lokalną ofertę tury-
styczną – 1000 

Wskaźniki rezultatu:
-

Wskaźniki produktu: 
1. Liczba działań pro-

mocyjnych, w tym 
udział w targach 
– 3 

Wskaźniki produktu: 
1. Liczba nowych 

wydarzeń promu-
jących ofertę tu-
rystyczną i zasoby 
regionu – 10 

Wskaźniki produktu: 
-

Zakres operacji WZMOCNIENIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Zakres tema-
tyczny operacji

Przedsięwzięcie IV. 
„Razem aktywizujemy 
mieszkańców i organi-
zacje Ziemi Ząbkowi-
ckiej”

Przedsięwzięcie IV. 
„Razem aktywizujemy 
mieszkańców i orga-
nizacje Ziemi Ząbko-
wickiej”

Przedsięwzięcie V. „Bez-
piecznie i zdrowo”

Data naboru 2016 – 2018 2016 – 2018 2016 – 2018
Limit środków 60 000,00 zł 50 000,00 zł 300 000,00 zł
Forma wsparcia konkurs – refundacja operacja własna LGD 

– refundacja
projekt grantowy – do-
tacja

Warunki udzie-
lenia wsparcia

refundacja:
– 63,63% dla jedno-

stek sektora finansów 
publicznych,

– 70% dla podmiotów 
wykonujących dzia-
łalność gospodarczą, 

– 95% dla pozostałych 
wnioskodawców

refundacja 95% kosz-
tów kwalifikowalnych

dotacja: 
– 100% dla jednostek 

sektora finansów pub-
licznych, 

– 100% dla pozostałych 
wnioskodawców; 

wypłata środków: zalicz-
ka 70% po podpisaniu 
umowy i 30% po zrea-
lizowaniu operacji;
wysokość pomocy: nie 
może być wyższa niż 
30 000 zł oraz niższa 
niż 5 000 zł. 
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Preferowany 
zakres projek-
tów

1. Wykorzystanie świet-
lic na rzecz aktywiza-
cji społecznej. 

2. Wspieranie oferty 
ośrodków kultury dla 
mieszkańców obsza-
ru, szczególnie dla 
młodzieży i seniorów 

3. Podjęcie działań ak-
tywnie włączających 
seniorów w życie 
społeczne obszaru, 
np. sieć Uniwersyte-
tów III Wieku 

4. Realizacja progra-
mów kształcenia 
i podnoszenia kom-
petencji przedsta-
wicieli lokalnych 
organizacji pozarzą-
dowych.

1. Podnoszenie kom-
petencji społecznych 
przedstawicieli grup 
defaworyzowanych 
(szkolenia) 

1. Poprawa bezpie-
czeństwa i zdrowia 
lokalnej społeczno-
ści, ze szczególnym 
uwzględnieniem grup 
defaworyzowanych 
w życiu społecznym, 
czyli młodzieży i se-
niorów.

2. Wspieranie projektów 
organizacji pozarzą-
dowych i samorządów 
na rzecz realizacji pro-
gramów edukacyjnych 
i aktywizacyjnych dla 
mieszkańców obsza-
ru, szczególnie dla 
młodzieży oraz senio-
rów.

Real izowane 
wskaźniki

Wskaźniki rezultatu:
1. Liczba przedstawicieli 

organizacji pozarzą-
dowych, którzy wzięli 
udział w działaniach 
aktywizacyjnych – 40 

Wskaźniki rezultatu:
1. Liczba mieszkań-

ców, w tym przed-
stawicieli grup de-
faworyzowanych, 
która wzięła udział 
w działaniach akty-
wizacyjnych – 30 

Wskaźniki rezultatu:
1. Liczba młodzieży, 

która wzięła udział 
w działaniach aktywi-
zacyjnych – 200 

2. Liczba seniorów, która 
wzięła udział w dzia-
łaniach aktywizacyj-
nych – 150 

Wskaźniki produktu:
1. Liczba działań aktywi-

zacyjnych dla przed-
stawicieli organizacji 
pozarządowych – 1 

Wskaźniki produktu:
1. Liczba działań ak-

t y w i z a c y j n y c h 
dla mieszkańców 
(w tym grup defa-
woryzowanych) – 1 

Wskaźniki produktu:
1. Liczba działań akty-

wizacyjnych dla mło-
dzieży – 5 

2. Liczba działań aktywi-
zacyjnych dla senio-
rów – 5 

Zakres operacji WZMOCNIENIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Zakres tema-
tyczny operacji

Przedsięwzięcie VI. 
„Wioski Tematyczne na 
Ziemi Ząbkowickiej”

Przedsięwzięcie VII. „Po-
znajemy i dbamy o Zie-
mię Ząbkowicką”

Przedsięwzięcie VII. 
„Poznajemy i dbamy 
o Ziemię Ząbkowicką”

Data naboru 2019 – 2021 2019 – 2021 2019 – 2021
Limit środków 200 000,00 zł 100 000,00 zł 50 000,00 zł
Forma wspar-
cia

projekt grantowy – do-
tacja

konkurs (łącznie z nabo-
rem na zakres promocja 
obszaru objętego LSR 
w ramach Przedsięwzię-
cia VII.) – refundacja

operacja własna LGD 
– refundacja

Warunki 
udzielenia 
wsparcia

dotacja: 
– 100% dla jednostek 

sektora finansów pub-
licznych, 

– 100% dla pozostałych 
wnioskodawców; 

wypłata środków: zalicz-
ka 70% po podpisaniu 
umowy i 30% po zrea-
lizowaniu operacji; 
wysokość pomocy: nie 
może być wyższa niż 
30 000 zł oraz niższa 
niż 5 000 zł. 

refundacja:
– 63,63% dla jednostek 

sektora finansów pub-
licznych,

– 70% dla podmiotów 
wykonujących działal-
ność gospodarczą, 

– 95% dla pozostałych 
wnioskodawców

refundacja 95% kosz-
tów kwalifikowalnych

Preferowany 
zakres projek-
tów

1. Wspieranie rozwoju 
aktywności i przed-
siębiorczości na ob-
szarach wiejskich, 
tworzenie „wsi tema-
tycznych”

1. Działania z zakresu 
edukacji formalnej 
i nieformalnej do-
tyczącej walorów  
i dziedzictwa obszaru 
(edukacja ekologicz-
na, regionalna i dot. 
odnawialnych źródeł 
energii)

1. Szkolenia z zakre-
su przeciwdziałania 
zmianom klimatu 
dotyczące korzy-
ści ze stosowania 
OZE (prowadzenie 
działań edukacyj-
nych zachęcających 
do wymiany źródeł 
ciepła i stosowania 
OZE)
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Realizowane 
wskaźniki

Wskaźniki rezultatu:
1. Liczba osób korzysta-

jących z oferty utwo-
rzonych „Wsi Tema-
tycznych” – 500 

Wskaźniki rezultatu:
1. Liczba osób, które 

wzięły udział w dzia-
łaniach związanych 
z edukacją ekologicz-
ną, edukacją regional-
ną oraz odnawialnymi 
źródłami energii – 50 

Wskaźniki rezultatu:
-

Wskaźniki produktu:
1. Liczba utworzonych 

„Wsi Tematycznych” 
– 7 

Wskaźniki produktu:
1. Liczba działań związa-

nych z edukacją eko-
logiczną, regionalną 
i odnawialnymi źród-
łami energii – 3 

Wskaźniki produktu:
1. Liczba działań do-

tyczących przeciw-
działania zmianom 
klimatu – 1 

Zakres operacji ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO

Zakres tematycz-
ny operacji

Przedsięwzięcie VII. „Poznajemy 
i dbamy o Ziemię Ząbkowicką”

Przedsięwzięcie I. Rozwój oferty tu-
rystycznej Ziemi Ząbkowickiej

Data naboru 2016 – 2018 2016 – 2018
Limit środków 110 000,00 zł 230 000,00 zł
Forma wsparcia konkurs – refundacja konkurs – refundacja
Warunki udzie-
lenia wsparcia

refundacja:
– 63,63% dla jednostek sektora fi-

nansów publicznych,
– 70% dla podmiotów wykonują-

cych działalność gospodarczą, 
– 95% dla pozostałych wniosko-

dawców

warunki udzielenia wsparcia refun-
dacja:
– 63,63% dla jednostek sektora fi-

nansów publicznych,
– 70% dla podmiotów wykonują-

cych działalność gospodarczą,
– 100% dla pozostałych wniosko-

dawców
Preferowany za-
kres projektów

1. Wsparcie dla rozwoju infrastruk-
tury kulturalnej, w tym muzeów, 
izb pamięci służącej prezentacji 
lokalnych zespołów, dziedzictwa, 
historii obszaru etc. 

1. Poprawa stanu zabytków (ozna-
czenie, tablice, promocja, etc.)

Realizowane  
wskaźniki 

Wskaźniki rezultatu:
1. Liczba osób, które odwiedziły 

w ciągu roku wsparte Muzeum 
– 3 400 

Wskaźniki rezultatu:
1. Liczba osób, które odwiedziły 

obiekty zabytkowe udostępnione 
na cele turystyczne - 1 000

Wskaźniki produktu:
1. Liczba operacji obejmujących 

wyposażenie podmiotów dzia-
łających w sferze kultury (m. in. 
Muzeum) – 1 

Wskaźniki produktu:
1. Liczba wspartych obiektów za-

bytkowych - 3
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Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia I. 
„Rozwój oferty turystycznej Ziemi Ząbkowickiej”.

L.p. Operacje Kryterium Opis Zasady pkt. Pkt.
1 wszystkie I n n o w a c y j -

ność 
Preferuje operacje innowa-
cyjne, niespotykane w skali 
obszaru objętego strategią 
(LGD) tj. wykorzystujące nie-
praktykowane dotąd zastoso-
wania zasobów i rozwiązań, 
wykorzystania nowych metod. 
(Kryterium oceniane na pod-
stawie informacji zawartych 
w obowiązkowym załączniku 
pn. „Innowacyjność projektu”, 
który dostępny jest w biurze 
LGD oraz na stronie interneto-
wej www.qwsi.pl).

Ma charakter inno-
wacyjny

1

Nie ma charakteru 
innowacyjnego

0

2 wszystkie Zastosowanie 
r o z w i ą z a ń 
sprzyjających 
ochronie śro-
dowiska lub 
klimatu

Preferuje operacje, które pod-
czas realizacji zastosują roz-
wiązania sprzyjające ochro-
nie środowiska lub klimatu. 
W przypadku operacji inwesty-
cyjnych to może być zastoso-
wanie bardziej ekologicznych 
materiałów lub technologii 
czy przeprowadzenie oceny 
oddziaływania na środowi-
sko planowanej inwestycji. 
W przypadku operacji mięk-
kich preferowane będą projek-
ty przybliżające uczestnikom 
tematykę ochrony środowiska 
(w tym lokalne zasoby przy-
rodnicze) czy przeciwdziałania 
zmianom klimatu.

Stosuje rozwiązania 
sprzyjające ochronie 
środowiska lub kli-
matu 

1

Nie stosuje rozwią-
zań sprzyjających 
ochronie środowiska 
lub klimatu 

0

Kryteria wyboru operacji
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3 wszystkie Obszar reali-
zacji 

Preferuje operacje, które re-
alizowane będą na obszarze 
miejscowości do 5 tys. miesz-
kańców.

Operacja realizowa-
na wyłącznie na ob-
szarze miejscowości 
do 5 tys. mieszkań-
ców 

1

Operacja realizowa-
na w całości lub czę-
ści na obszarze miej-
scowości powyżej 5 
tys. mieszkańców 

0

4 wszystkie Powiązanie z 
innymi pro-
jektami 

Preferuje operacje powiązane 
z innymi realizowanymi pro-
jektami. Przez powiązanie ro-
zumie się udokumentowanie 
powiązania z projektami zrea-
lizowanymi (szczególnie w ra-
mach PROWu 2007 – 2013) 
lub będącymi w trakcie realiza-
cji, w szczególności w ramach 
RLKSu lub udokumentowanie 
współpracy z innymi sektora-
mi (w realizacji planowanego 
projektu).

Realizacja opera-
cji powiązana jest  
z co najmniej jed-
nym komplemen-
tarnym projektem 
innego podmiotu  
i planuje współpracę 
międzysektorową

2

Realizacja operacji 
powiązana jest z 
jednym komplemen-
tarnym projektem 
innego podmiotu

1

Bez powiązań 0
5 wszystkie Wykorzysta-

nie lokalnych 
zasobów 

Preferuje operacje, które za-
chowują i bazują na lokalnym 
potencjale kulturalnym (np. 
tradycje i obrzędy, legendy, 
tradycyjne zawody, zespoły lu-
dowe, etc.), historycznym (np. 
zabytki, fakty i przekazy histo-
ryczne, etc.) oraz przyrodni-
czym (charakterystyczna dla 
obszaru flora i fauna, w tym 
gatunki i obszary chronione). 

Realizacja projek-
tu bazuje lub służy 
zachowaniu przy-
najmniej dwóch ze 
wskazanych poten-
cjałów, tj. kultural-
nego, historycznego 
oraz przyrodniczego 

2

Realizacja projek-
tu bazuje lub służy 
zachowaniu jedne-
go ze wskazanych 
potencjałów, tj. 
kulturalnego, histo-
rycznego oraz przy-
rodniczego

1

Realizacja projektu 
nie służy zachowa-
niu potencjału

0

6 wszystkie 
 

Promocja ob-
szaru

Preferuje operacje, które mają 
wpływ na promocję obszaru 
LGD, tj. mają zaplanowane na-
rzędzia promocyjne w ramach 
działań i są one uwzględnione 
w zestawieniu rzeczowo – fi-
nansowym.

Projekt ma zapla-
nowane narzędzia 
promocji ujęte 
w budżecie lub za-
daniach (np. ulotka, 
strona internetowa) 
projekt przyczynia 
się do promocji ob-
szaru

1

Projekt nie ma za-
planowanych narzę-
dzi promocyjnych 

0

7 wszystkie Powiązanie z 
ofertą tury-
styczną ob-
szaru 

Preferuje operacje, które udo-
wodnią, że rozwijana przez nie 
oferta usług i infrastruktury tu-
rystycznej, rekreacyjnej i około-
turystycznej będzie związana z 
istniejącą na obszarze ofertą 
turystyczną 

Operacja włączy się 
w istniejącą na ob-
szarze ofertę tury-
styczną

2

Operacja nie włączy 
się w istniejącą na 
obszarze ofertę tu-
rystyczną

0

Maksymalna liczba punktów – 10; minimum do osiągnięcia, aby operacja znalazła się na 
liście rankingowej – 5 
Maksymalna liczba punktów dla projektów własnych – 10; minimum do osiągnięcia, aby 
operacja znalazła się na liście rankingowej 5
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Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia III. 
„Wsparcie rozwoju gospodarczego na Ziemi Ząbkowickiej”.

L.p. Operacje Kryterium Opis Zasady pkt. Pkt.
1 wszystkie Innowacyjność Preferuje operacje innowacyj-

ne, niespotykane w skali ob-
szaru objętego strategią (LGD) 
tj. wykorzystujące nieprakty-
kowane dotąd zastosowania 
zasobów i rozwiązań, wyko-
rzystania nowych metod.
(Kryterium oceniane na pod-
stawie informacji zawartych 
w obowiązkowym załączni-
ku pn. „Innowacyjność pro-
jektu”, który dostępny jest 
w biurze LGD oraz na stronie 
internetowej www.qwsi.pl).

Ma charakter inno-
wacyjny

1

Nie ma charakteru 
innowacyjnego

0

2 PDG
RDG

Tworzenie no-
wych miejsc 
pracy 

Preferuje operacje, które 
utworzą większą liczbę miejsc 
pracy niż zakładane w LSR mi-
nimum. 

Tworzy 2 miejsca 
pracy więcej niż za-
kładane minimum 

3

Tworzy 1 miejsce 
pracy więcej niż za-
kładane minimum 

2

Tworzy tyle miejsc 
pracy ile zakłada mi-
nimum 

1

3 PDG Zaspokajanie 
potrzeb grup 
defaworyzo -
wanych na 
rynku pracy 

Operacja związana z podej-
mowaniem działalności go-
spodarczej realizowana jest 
przez przedstawiciela jednej 
ze wskazanych w LSR grup 
defaworyzowanych na lo-
kalnym rynku pracy tj. oso-
by długotrwale bezrobotne, 
osoby o niskich kwalifikacjach 
zawodowych, kobiety powra-
cające na lokalny rynek pracy, 
osoby 45+, młodzież po za-
kończeniu nauki, osoby nie-
pełnosprawne.

Operacja jest realizo-
wana przez przed-
stawiciela grup de-
faworyzowanych 

2

Operacja nie jest 
realizowana przez 
przedstawiciela grup 
defaworyzowanych

0

4 RDG Zaspokajanie 
potrzeb grup 
defaworyzo -
wanych na 
rynku pracy 

Operacja związana z rozwi-
janiem działalności gospo-
darczej planuje utworzenie 
przynajmniej jednego miej-
sca pracy, w ramach którego 
przez okres realizacji opera-
cji i zachowania jej trwałości 
zatrudniona będzie osoba ze 
wskazanych w LSR grup defa-
woryzowanych tj. osoby dłu-
gotrwale bezrobotne, osoby 
o niskich kwalifikacjach zawo-
dowych, kobiety powracające 
na lokalny rynek pracy, osoby 
45+, młodzież po zakończe-
niu nauki, osoby niepełno-
sprawne

Operacja przewiduje 
utworzenie przynaj-
mniej dwóch miejsc 
pracy dla osób  
z grup defaworyzo-
wanych 

3

Operacja przewiduje 
utworzenie jednego 
miejsca pracy dla 
osoby z grup defa-
woryzowanych 

1

Operacja nie prze-
widuje utworzenia 
miejsca pracy dla 
osoby z grup defa-
woryzowanych

0

5 PDG
RDG

Rozwijany za-
kres usług 

Preferuje operacje, które 
w ramach podejmowania 
działalności gospodarczej 
oraz rozwijania działalności 
gospodarczej jako główne 
wskazały kody PKD zgodne 
z preferowanym zakresem 
wskazanym w LSR. 

Operacja planuje 
rozwijanie usług 
wskazanych jako 
priorytetowe w LSR 

2

Operacja planuje 
rozwijanie innych 
usług niż te wskaza-
ne jako priorytetowe 
w LSR

0
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6 wszystkie Wykorzystanie 
lokalnych za-
sobów 

Preferuje operacje, które za-
chowują i bazują na lokalnym 
potencjale kulturalnym (np. 
tradycje i obrzędy, legendy, 
tradycyjne zawody, zespoły 
ludowe, etc.), historycznym 
(np. zabytki, fakty i przekazy 
historyczne, etc.) oraz przy-
rodniczym (charakterystyczna 
dla obszaru flora i fauna, w 
tym gatunki i obszary chro-
nione). 

Realizacja projek-
tu bazuje lub służy 
zachowaniu przy-
najmniej dwóch ze 
wskazanych poten-
cjałów, tj. kultural-
nego, historycznego 
oraz przyrodniczego 

2

Realizacja projek-
tu bazuje lub służy 
zachowaniu jedne-
go ze wskazanych 
potencjałów, tj. 
kulturalnego, histo-
rycznego oraz przy-
rodniczego

1

Realizacja projektu 
nie służy zachowa-
niu potencjału

0

7 wszystkie Promocja ob-
szaru

Preferuje operacje, które mają 
wpływ na promocję obszaru 
LGD, tj. mają zaplanowa-
ne narzędzia promocyjne 
w ramach działań i są one 
uwzględnione w zestawieniu 
rzeczowo – finansowym.

Projekt ma zapla-
nowane narzędzia 
promocji ujęte 
w budżecie lub za-
daniach (np. ulotka, 
strona internetowa) 
projekt przyczynia 
się do promocji ob-
szaru

1

Projekt nie ma za-
planowanych narzę-
dzi promocyjnych 

0

Maksymalna liczba punktów dla projektów z zakresu podejmowania działalności gospo-
darczej – 11; minimum do osiągnięcia, aby operacja znalazła się na liście rankingowej 4 
pkt.
Maksymalna liczba punktów dla projektów z zakresu rozwijania działalności gospodarczej 
– 12; minimum do osiągnięcia, aby operacja znalazła się na liście rankingowej 4 pkt.
Maksymalna liczba punktów dla projektów własnych 4; minimum do osiągnięcia, aby ope-
racja znalazła się na liście rankingowej 2 pkt.

Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia IV. „Razem aktywizujemy 
mieszkańców i organizacje Ziemi Ząbkowickiej” i dla Przedsięwzięcia 
VII. „Poznajemy i dbamy o Ziemię Ząbkowicką”.

L.p. Operacje Kryterium Opis Zasady pkt. Pkt.
1 wszystkie Ak t yw i zac j a 

mieszkańców 
Preferuje operacje, któ-
re aktywizują większą 
liczbę mieszkańców 

W ramach operacji zaktywi-
zowanych zostanie przynaj-
mniej 40 mieszkańców z co 
najmniej 2 miejscowości 

2

W ramach operacji zaktywi-
zowanych zostanie przynaj-
mniej 20 mieszkańców z 1 
miejscowości 

1

Operacja zakłada aktywiza-
cję mniej niż 20 osób 

0

2 wszystkie Ak t yw i zac j a 
przedstawicieli 
grup defawo-
ryzowanych 

Preferuje się operacje 
które aktywizują/skie-
rowane są do przed-
stawicieli wskazanych 
w LSR grup defawo-
ryzowanych w życiu 
społecznym (seniorzy, 
młodzież 12-18 lat, 
etc.)

Projekt w całości aktywi-
zuje/skierowany jest do 
przedstawicieli grup defa-
woryzowanych 

2

Projekt w części skierowany 
jest/aktywizuje przedstawicie-
li grup defaworyzowanych 

1

Projekt w ogóle nie jest 
skierowany/nie aktywizuje 
przedstawicieli grup defa-
woryzowanych

0

3 wszystkie Innowacyjność Preferuje operacje inno-
wacyjne, niespotykane 
w skali obszaru obję-
tego strategią (LGD) tj. 
wykorzystujące nieprak-
tykowane dotąd zasto-
sowania zasobów i roz-
wiązań, wykorzystania 
nowych metod.
(Kryterium oceniane na 
podstawie informacji 
zawartych w obowiąz-
kowym załączniku pn. 
„Innowacyjność pro-
jektu”, który dostępny 
jest w biurze LGD oraz 
na stronie interneto-
wej www.qwsi.pl). 

Ma charakter innowacyjny 1
Nie ma charakteru innowa-
cyjnego

0
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4 wszystkie Z a s t o s o w a -
nie rozwiązań 
sprzyjających 
ochronie śro-
dowiska lub 
klimatu

Preferuje operacje, 
które podczas reali-
zacji zastosują roz-
wiązania sprzyjające 
ochronie środowiska 
lub klimatu. W przy-
padku operacji inwe-
stycyjnych to może być 
zastosowanie bardziej 
ekologicznych mate-
riałów lub technologii 
czy przeprowadzenie 
oceny oddziaływania 
na środowisko pla-
nowanej inwestycji. 
W przypadku operacji 
miękkich preferowane 
będą projekty przybli-
żające uczestnikom te-
matykę ochrony środo-
wiska (w tym lokalne 
zasoby przyrodnicze) 
czy przeciwdziałania 
zmianom klimatu

Stosuje rozwiązania sprzy-
jające ochronie środowiska 
lub klimatu 

1

Nie stosuje rozwiązań 
sprzyjających ochronie śro-
dowiska lub klimatu 

0

5 wszystkie Powiązanie z 
innymi projek-
tami 

Preferuje operacje po-
wiązane z innymi reali-
zowanymi projektami. 
Przez powiązanie ro-
zumie się udokumen-
towanie powiązania 
z projektami zrealizo-
wanymi (szczególnie 
w ramach PROWu 
2007 – 2013) lub bę-
dącymi w trakcie reali-
zacji, w szczególności 
w ramach RLKSu lub 
udokumentowanie 
współpracy z innymi 
sektorami (w realizacji 
planowanego projek-
tu)

Realizacja operacji powią-
zana jest z co najmniej 
jednym komplementarnym 
projektem innego podmio-
tu i planuje współpracę 
międzysektorową

2

Realizacja operacji powią-
zana jest z jednym kom-
plementarnym projektem 
innego podmiotu

1

Bez powiązań 0

6 wszystkie Wykorzystanie 
lokalnych za-
sobów 

Preferuje operacje, któ-
re zachowują i bazują 
na lokalnym potencja-
le kulturalnym (np. tra-
dycje i obrzędy, legen-
dy, tradycyjne zawody, 
zespoły ludowe, etc.), 
historycznym (np. za-
bytki, fakty i przekazy 
historyczne, etc.) oraz 
przyrodniczym (cha-
rakterystyczna dla ob-
szaru flora i fauna, w 
tym gatunki i obszary 
chronione) 

Realizacja projektu bazuje 
lub służy zachowaniu przy-
najmniej dwóch ze wskaza-
nych potencjałów, tj. kultu-
ralnego, historycznego oraz 
przyrodniczego 

2

Realizacja projektu bazuje 
lub służy zachowaniu jed-
nego ze wskazanych po-
tencjałów, tj. kulturalnego, 
historycznego oraz przy-
rodniczego

1

Realizacja projektu nie służy 
zachowaniu potencjału

0

Maksymalna liczba punktów – 10; minimum do osiągnięcia, aby operacja znalazła się na 
liście rankingowej 5 pkt.
Maksymalna liczba punktów dla projektów własnych – 10; minimum do osiągnięcia aby 
operacja znalazła się na liście rankingowej 5 pkt.
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Kryteria wyboru operacji grantowych
Kryteria wyboru dla Przedsięwzięcia II „Aktywnie wspieramy turystykę 
na Ziemi Ząbkowickiej”

L.p. Kryterium Opis Punktacja 
1 Innowacyjność Preferuje operacje innowacyjne, niespo-

tykane w skali obszaru objętego strategią 
(LGD) tj. wykorzystujące niepraktykowane 
dotąd zastosowania zasobów i rozwią-
zań, wykorzystania nowych metod.
(Kryterium oceniane na podstawie infor-
macji zawartych w obowiązkowym za-
łączniku pn. „Innowacyjność projektu”, 
który dostępny jest w biurze LGD oraz na 
stronie internetowej www.qwsi.pl). 

Ma charakter inno-
wacyjny

1

Nie ma charakteru 
innowacyjnego

0

2 Zastosowanie 
rozwiązań sprzy-
jających ochro-
nie środowiska 
lub klimatu

Preferuje operacje, które podczas reali-
zacji zastosują rozwiązania sprzyjające 
ochronie środowiska lub klimatu. W przy-
padku operacji inwestycyjnych to może 
być zastosowanie bardziej ekologicznych 
materiałów lub technologii czy przepro-
wadzenie oceny oddziaływania na środo-
wisko planowanej inwestycji. W przypad-
ku operacji miękkich preferowane będą 
projekty przybliżające uczestnikom tema-
tykę ochrony środowiska (w tym lokalne 
zasoby przyrodnicze) czy przeciwdziałania 
zmianom klimatu.

Stosuje rozwiązania 
sprzyjające ochronie 
środowiska lub kli-
matu 

1

Nie stosuje rozwią-
zań sprzyjających 
ochronie środowiska 
lub klimatu

0

3 Powiązanie z in-
nymi projektami 

Preferuje operacje powiązane z innymi 
realizowanymi projektami. Przez powią-
zanie rozumie się udokumentowanie 
powiązania z projektami zrealizowany-
mi (szczególnie w ramach PROWu 2007 
– 2013) lub będącymi w trakcie realiza-
cji, w szczególności w ramach RLKSu lub 
udokumentowanie współpracy z innymi 
sektorami (w realizacji planowanego pro-
jektu).

Realizacja operacji 
powiązana jest z co 
najmniej jednym 
komplementarnym 
projektem innego 
podmiotu i planuje 
współpracę między-
sektorową

2

Realizacja opera-
cji powiązana jest  
z jednym komple-
mentarnym projek-
tem innego pod-
miotu

1

Bez powiązań 0

4 Wykorzystanie 
lokalnych zaso-
bów 

Preferuje operacje, które zachowują i ba-
zują na lokalnym potencjale kulturalnym 
(np. tradycje i obrzędy, legendy, tradycyjne 
zawody, zespoły ludowe, etc.), historycz-
ne (np. zabytki, fakty i przekazy historycz-
ne, etc.) oraz przyrodniczym (charaktery-
styczna dla obszaru flora i fauna, w tym 
gatunki i obszary chronione) 

Realizacja projek-
tu bazuje lub służy 
zachowaniu przy-
najmniej dwóch ze 
wskazanych poten-
cjałów, tj. kultural-
nego, historycznego 
oraz przyrodniczego 

2

Realizacja projek-
tu bazuje lub służy 
zachowaniu jedne-
go ze wskazanych 
potencjałów, tj. 
kulturalnego, histo-
rycznego oraz przy-
rodniczego

1

Realizacja projektu 
nie służy zachowa-
niu potencjału

0

5 Promocja ob-
szaru

Preferuje operacje, które mają wpływ na 
promocję obszaru LGD, tj. mają zaplano-
wane narzędzia promocyjne w ramach 
działań i są one uwzględnione w zesta-
wieniu rzeczowo – finansowym.

Projekt ma zapla-
nowane narzędzia 
promocji ujęte 
w budżecie lub za-
daniach (np. ulotka, 
strona internetowa) 
projekt przyczynia 
się do promocji ob-
szaru

1

Projekt nie ma za-
planowanych narzę-
dzi promocyjnych

0

6 Powiązanie z 
ofertą turystycz-
ną obszaru 

Preferuje operacje, które udowodnią, że 
rozwijana przez nie oferta usług i infra-
struktury turystycznej, rekreacyjnej i oko-
łoturystycznej będzie związana z istnieją-
ca na obszarze ofertą turystyczną. 

Operacja włączy się 
w istniejącą na ob-
szarze ofertę tury-
styczną

2

Operacja nie włączy 
się w istniejącą na 
obszarze ofertę tu-
rystyczną

0



34 35

7 Wielkość wkła-
du własnego

Preferuje operacje, które starać się będą 
o mniejsze dofinansowanie kosztów kwa-
lifikowalnych niż zakładane w LSR maksi-
mum, czyli wnioskodawca zapewni więk-
szy wkład własny.
W ramach projektów grantowych mak-
symalne dofinansowanie jest możliwe w 
wysokości 100% kosztów kwalifikowal-
nych. Preferować należy wnioskodawców, 
którzy starać się będą o mniejszy procent 
dofinansowania projektów.

Wnioskodawca za-
pewni większy od 
wymaganego wkład 
własny

1

W n i o s k o d a w c a 
starać się będzie o 
maksymalne dofina-
sowanie

0

Maksymalna ilość punktów, które operacja może otrzymać: 10
Minimalna ilość punktów, jakie powinna otrzymać operacja, by zostać uznaną za spełnia-
jącą lokalne kryteria wyboru: 4

Kryteria wyboru dla Przedsięwzięcia V. „Bezpiecznie i zdrowo” i VI 
„Wioski Tematyczne na Ziemi Ząbkowickiej”

L.p. Kryterium Opis Punktacja 
1 A k t y w i z a c j a 

mieszkańców 

Preferuje operacje, które aktywizują więk-

szą liczbę mieszkańców .

W ramach operacji 

zaktywizowanych 

zostanie przynaj-

mniej 40 mieszkań-

ców z co najmniej 

2 miejscowości 

2

W ramach operacji 

zaktywizowanych 

zostanie przynaj-

mniej 20 mieszkań-

ców z 1 miejscowo-

ści 

1

Operacja zakłada 

aktywizację mniej 

niż 20 osób 

0

2 A k t y w i z a c j a 

przedstawicieli 

grup defawory-

zowanych 

Preferuje się operacje które aktywizują/

skierowane są do przedstawicieli wska-

zanych w LSR grup defaworyzowanych w 

życiu społecznym (seniorzy, młodzież 12-

18 lat, etc.).

Projekt w całości ak-

tywizuje/skierowany 

jest do przedstawi-

cieli grup defawory-

zowanych 

2

Projekt w części 

skierowany jest/ak-

tywizuje przedsta-

wicieli grup defawo-

ryzowanych

1

Projekt w ogóle nie 

jest skierowany/nie 

aktywizuje przedsta-

wicieli grup defawo-

ryzowanych

0
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3 Innowacyjność Preferuje operacje innowacyjne, niespo-

tykane w skali obszaru objętego strategią 

(LGD) tj. wykorzystujące niepraktykowane 

dotąd zastosowania zasobów i rozwią-

zań, wykorzystania nowych metod. 

(Kryterium oceniane na podstawie infor-

macji zawartych w obowiązkowym za-

łączniku pn. „Innowacyjność projektu”, 

który dostępny jest w biurze LGD oraz na 

stronie internetowej www.qwsi.pl).

Ma charakter inno-

wacyjny

1

Nie ma charakteru 

innowacyjnego

0

4 Zastosowanie 

rozwiązań sprzy-

jających ochro-

nie środowiska 

lub klimatu

Preferuje operacje, które podczas reali-

zacji zastosują rozwiązania sprzyjające 

ochronie środowiska lub klimatu. W przy-

padku operacji inwestycyjnych to może 

być zastosowanie bardziej ekologicznych 

materiałów lub technologii czy przepro-

wadzenie oceny oddziaływania na środo-

wisko planowanej inwestycji. W przypad-

ku operacji miękkich preferowane będą 

projekty przybliżające uczestnikom tema-

tykę ochrony środowiska (w tym lokalne 

zasoby przyrodnicze) czy przeciwdziałania 

zmianom klimatu.

Stosuje rozwiązania 

sprzyjające ochronie 

środowiska lub kli-

matu 

1

Nie stosuje rozwią-

zań sprzyjających 

ochronie środowiska 

lub klimatu

0

5 Powiązanie z in-

nymi projektami 

Preferuje operacje powiązane z innymi 

realizowanymi projektami. Przez powią-

zanie rozumie się udokumentowanie 

powiązania z projektami zrealizowany-

mi (szczególnie w ramach PROWu 2007 

– 2013) lub będącymi w trakcie realiza-

cji, w szczególności w ramach RLKSu lub 

udokumentowanie współpracy z innymi 

sektorami (w realizacji planowanego pro-

jektu)

Realizacja operacji 

powiązana jest z co 

najmniej jednym 

komplementarnym 

projektem innego 

podmiotu i planuje 

współpracę między-

sektorową

2

Realizacja opera-

cji powiązana jest  

z jednym komple-

mentarnym projek-

tem innego pod-

miotu

1

Bez powiązań 0

6 Wykorzystanie 

lokalnych zaso-

bów 

Preferuje operacje, które zachowują i ba-

zują na lokalnym potencjale kulturalnym 

(np. tradycje i obrzędy, legendy, trady-

cyjne zawody, zespoły ludowe, etc.), hi-

storycznym (np. zabytki, fakty i przekazy 

historyczne, etc.) oraz przyrodniczym 

(charakterystyczna dla obszaru flora i fau-

na, w tym gatunki i obszary chronione) 

Realizacja projek-

tu bazuje lub służy 

zachowaniu przy-

najmniej dwóch ze 

wskazanych poten-

cjałów, tj. kultural-

nego, historycznego 

oraz przyrodniczego 

2

Realizacja projek-

tu bazuje lub służy 

zachowaniu jedne-

go ze wskazanych 

potencjałów, tj. 

kulturalnego, histo-

rycznego oraz przy-

rodniczego

1

Realizacja projektu 

nie służy zachowa-

niu potencjału

0

7 Wielkość wkła-

du własnego 

Preferuje operacje, które starać się będą 

o mniejsze dofinansowanie kosztów kwa-

lifikowalnych niż zakładane w LSR maksi-

mum, czyli wnioskodawca zapewni więk-

szy wkład własny.

W ramach projektów grantowych mak-

symalne dofinansowanie jest możliwe 

w wysokości 100% kosztów kwalifikowal-

nych. Preferować należy wnioskodawców, 

którzy starać się będą o mniejszy procent 

dofinansowania projektów.

Wnioskodawca za-

pewni większy od 

wymaganego wkład 

własny

1

W n i o s k o d a w c a 

starać się będzie o 

maksymalne dofi-

nansowanie

0

Maksymalna ilość punktów, które operacja może otrzymać – 11 
Minimalna ilość punktów, jakie powinna otrzymać operacja, by zostać uznaną za spełnia-

jącą lokalne kryteria wyboru – 5



38 39

Poziom decyzyjny – Rada

Zgodnie z zapisami Statutu LGD „Qwsi” organ decyzyjny w Stowarzyszeniu 
stanowi Rada, która składa się z 14 osób wybieranych przez Walne Zebranie 
Członków na okres 4 lat. Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór 
operacji, które mają być realizowane w ramach przyjętej przez Sto-
warzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju. Rada posiada w swoim składzie 
reprezentantów sektora publicznego, społecznego i gospodarczego, przy czym 
każda z tych osób jest również mieszkańcem obszaru LGD „Qwsi”. W składzie 
organu decyzyjnego znajdują się przedsiębiorcy, kobiety, osoby poniżej 35 roku 
życia.
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Rok  
naboru 

Półrocze Zakres/Zakres tematyczny

2016 II Podejmowanie działalności gospodarczej/ P. I „Rozwój oferty tury-
stycznej Ziemi Ząbkowickiej” 

II Podejmowanie działalności gospodarczej/ P. III „Wsparcie rozwoju 
gospodarczego na Ziemi Ząbkowickiej” 

II Rozwijanie działalności gospodarczej/ P. I „Rozwój oferty tury-
stycznej Ziemi Ząbkowickiej” 

II Rozwijanie działalności gospodarczej oraz Podnoszenie kompe-
tencji osób podejmujących i rozwijających działalność gospodar-
czą/ P. III „Wsparcie rozwoju gospodarczego na Ziemi Ząbkowi-
ckiej” 

II Wzmocnienie kapitału społecznego/ P. V „Bezpiecznie i zdrowo” 
(projekt grantowy) 

2017 I Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infra-
struktury turystycznej i rekreacyjnej/ P. I „Rozwój oferty turystycz-
nej Ziemi Ząbkowickiej” 

II Zachowanie dziedzictwa lokalnego/ P. VII „Poznajemy i dbamy 
o Ziemię Ząbkowicką” 

2018 I Wzmocnienie kapitału społecznego/ P. IV „Razem aktywizujemy 
mieszkańców i organizacje Ziemi Ząbkowickiej” 

II Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub 
usług lokalnych oraz Budowa lub przebudowa ogólnodostęp-
nej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej/ 
P. II „Aktywnie wspieramy turystykę na Ziemi Ząbkowickiej” (pro-
jekt grantowy) 

2019 I –

II Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi dzia-
łalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie 
świadczenia usług turystycznych/ P. I „Rozwój oferty turystycznej 
Ziemi Ząbkowickiej” 

2020 I Wzmocnienie kapitału społecznego/ P. VII „Poznajemy i dbamy 
o Ziemię Ząbkowicką” 

II Wzmocnienie kapitału społecznego/ P. VI „Wioski Tematyczne na 
Ziemi Ząbkowickiej” (projekt grantowy) 

Harmonogram naborów

Cel  
szczegółowy

Przedsięwzięcie
Preferowany zakres 
projektów w ramach 

Przedsięwzięć
Sposób realizacji

Cel ogólny: 1. Rozwój gospodarczy w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców i wzrost 
ruchu turystycznego na obszarze LGD
1.1. S tworzen i e 

zintegrowa-
nej oferty tu-
rystycznej na 
obszarze LGD 

I. „Rozwój ofer-
ty turystycznej 
Ziemi Ząbkowi-
ckiej”

1. Poprawa stanu zabyt-
ków (oznaczenie, tab-
lice, promocja, etc.)

2. Rozwój lokalnej infra-
struktury turystycznej 
i rekreacyjnej, w tym 
szlaków turystycznych   

3. Podjęcie działań pro-
mujących obszar i jego 
ofertę  

4. Wsparcie dla rozwoju 
bazy noclegowej i ga-
stronomicznej

5. Stworzenie systemu 
pakietów pobytowych 
i oferty turystycznej  

6. Rozwój oferty usług 
i produktów specyficz-
nych dla regionu  

7. Wsparcie dla tworze-
nia miejsc pracy w sek-
torze turystyki

Wspierany zakres opera-
cji (19.2):
• Podejmowanie działal-

ności gospodarczej
• Rozwijanie działalności 

gospodarczej
• Wspieranie współpracy 

pomiędzy podmiotami 
prowadzącymi działal-
ność gospodarczą 

• Budowa lub przebudo-
wa ogólnodostępnej 
niekomercyjnej infra-
struktury turystycznej 
i rekreacyjnej 

• Promocja obszaru ob-
jętego LSR

oraz
• Aktywizacja (19.4)
• Współpraca (19.3)
Sposób realizacji:
• Operacje konkursowe
• Projekty własne 

1.2. Rozwój oferty 
imprez i wy-
darzeń wspo-
magających 
rozwój ruchu 
turystycznego 

II. „ A k t y w n i e 
wspieramy tu-
rystykę na Ziemi 
Ząbkowickiej”

1. Wsparcie działań 
(rajdów pieszych, ro-
werowych, promocji 
zabytków i miejsc tu-
rystycznych, zewnętrz-
nych siłowni, mate-
riałów promocyjnych 
etc.), które promować 
będą lokalną ofertę tu-
rystyczną i zasoby ob-
szaru 

Wspierany zakres opera-
cji (19.2):
• Promocja obszaru ob-

jętego LSR
• Budowa lub przebudo-

wa ogólnodostępnej 
niekomercyjnej infra-
struktury turystycznej 
i rekreacyjnej 

oraz
• Aktywizacja (19.4)
Sposób realizacji:
• Projekty grantowe

Cele ogólne, cele szczegółowe i przedsięwzięcia
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1.3. Zwiększenie 
liczby miejsc 
pracy na ob-
szarze

III. „ W s p a r c i e 
rozwoju go-
spodarczego 
na Ziemi Ząb-
kowickiej”

1. Wsparcie usług z za-
kresu opieki nad dzieć-
mi 

2. Wsparcie usług z za-
kresu opieki nad oso-
bami starszymi 

3. Rozwój dostępu do 
specjalistycznych usług 
medycznych i opiekuń-
czych 

4. Wsparcie dla rozwoju 
usług przewozów pa-
sażerskich wewnątrz 
obszaru

5. Wspieranie rozwoju 
innych priorytetowych 
usług i produkcji na te-
renie poszczególnych 
gmin 

6. Rozpoznanie kierun-
ków rozwoju usług na 
terenie poszczególnych 
gmin

7. Promocja oferty in-
westycyjnej obszaru 
i działających na nim 
przedsiębiorców    

8. Stworzenie systemo-
wych rozwiązań wspie-
rania przedsiębiorców  

9. Podjęcie działań zachę-
cających mieszkańców 
do podnoszenia swo-
ich kompetencji zawo-
dowych, szczególnie 
przedstawicieli grup 
defaworyzowanych

Wspierany zakres opera-
cji (19.2):
• Podejmowanie działal-

ności gospodarczej
• Rozwijanie działalności 

gospodarczej
• Podnoszenie kompe-

tencji osób podejmu-
jących i rozwijających 
działalność gospodar-
czą

oraz
• Aktywizacja (19.4)
Sposób realizacji:
• Operacje konkursowe
• Projekty własne
 

Cel ogólny 2. Wzrost poziomu zaufania, aktywności społecznej i poczucia więzi z regionem 
mieszkańców Ziemi Ząbkowickiej
2.1. Rozwój oferty 

aktywizującej 
i edukacyjnej 
dla mieszkań-
ców obszaru 
oraz organi-
zacji pozarzą-
dowych

IV. „Razem ak-
t yw izu j emy 
mieszkańców 
i organizacje 
Ziemi Ząbko-
wickiej”

1. Wykorzystanie świetlic 
na rzecz aktywizacji 
społecznej 

2. Wspieranie oferty 
ośrodków kultury dla 
mieszkańców obszaru, 
szczególnie dla mło-
dzieży i seniorów 

3. Podjęcie działań ak-
tywnie włączających 
seniorów w życie spo-
łeczne obszaru, np. 
sieć Uniwersytetów III 
Wieku  

4. Realizacja programów 
kształcenia i podno-
szenia kompetencji 
przedstawicieli lokal-
nych organizacji poza-
rządowych

Wspierany zakres opera-
cji (19.2):
• Wzmocnienie kapitału 

społecznego
oraz
• Aktywizacja (19.4)
Sposób realizacji:
• Operacje konkursowe

2.2. P o d n i e s i e -
nie wiedzy 
m i e s z k a ń -
ców obszaru, 
szczególn ie 
p r z e d s t a -
wicieli grup 
defaworyzo-
w a n y c h   w 
zakresie bez-
pieczeństwa 
i zdrowego 
stylu życia

V. „Bezpiecznie i 
zdrowo”

1. Poprawa bezpieczeń-
stwa i zdrowia lokal-
nej społeczności, ze 
szczególnym uwzględ-
nieniem grup defawo-
ryzowanych w życiu 
społecznym, czyli mło-
dzieży i seniorów.

2. Wspieranie projektów 
organizacji pozarzą-
dowych i samorządów 
na rzecz realizacji pro-
gramów edukacyjnych 
i aktywizacyjnych dla 
mieszkańców obszaru, 
szczególnie dla mło-
dzieży oraz seniorów  

Wspierany zakres opera-
cji (19.2):
• Wzmocnienie kapitału 

społecznego
oraz
• Aktywizacja (19.4)
Sposób realizacji:
• Projekty grantowe
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2.3. Rozwój in-
nowacyjnych 
form aktyw-
ności i przed-
siębiorczości 
s p o ł e c z n e j 
na obszarach 
wiejskich

VI. „Wioski Te-
matyczne na 
Ziemi Ząbko-
wickiej”

1. Wspieranie rozwoju 
aktywności i przed-
siębiorczości na ob-
szarach wiejskich, 
tworzenie „wsi tema-
tycznych”

Wspierany zakres opera-
cji (19.2):
• Wzmocnienie kapitału 

społecznego
oraz
• Aktywizacja (19.4)
Sposób realizacji:
• Projekty grantowe

2.4. Wzrost świa-
d o m o ś c i 
ekologicznej 
i kulturowej 
mieszkańców  

VII. „Poznajemy  
i dbamy o 
Ziemię Ząb-
kowicką”

1. Podjęcie działań pro-
mujących walory przy-
rodnicze, kulturowe 
i historyczne pośród 
mieszkańców obszaru 

2. Działania z zakresu 
edukacji formalnej i 
nieformalnej dotyczą-
cej walorów i dziedzi-
ctwa obszaru 

3. Wsparcie dla rozwoju 
infrastruktury kultural-
nej, w tym muzeów, 
izb pamięci służącej 
prezentacji lokalnych 
zespołów, dziedzictwa, 
historii obszaru etc.  

4. Prowadzenie działań 
edukacyjnych zachę-
cających do wymiany 
źródeł ciepła  i stoso-
wania OZE

Wspierany zakres opera-
cji (19.2):
• Wzmocnienie kapitału 

społecznego
• Zachowanie dziedzi-

ctwa lokalnego
• Promocja obszaru ob-

jętego LSR
oraz
• Współpraca (19.3)
• Aktywizacja (19.4)
Sposób realizacji:
• Operacje konkursowe
• Projekty własne

Budżet LSR

Zakres wsparcia
Wsparcie finansowe (PLN)

PROW

Realizacja LSR (19.2) 8 000 000 zł

Współpraca (19.3) 160 000 zł

Koszty bieżące i aktywizacja (19.4) 1 850 000 zł

Razem 10 010 000 zł

Cel szczegółowy Przedsięwzięcie Budżet

Cel ogólny: 1. Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców 
i wzrost ruchu turystycznego na obszarze LGD
1.1. Stworzenie zintegro-

wanej oferty tury-
stycznej na obszarze 
LGD 

I. „Rozwój oferty turystycznej 
Ziemi Ząbkowickiej”

3 660 000 zł 
19.2. – 3 580 000 zł (w tym 
1 000 000 zł na tworzenie 
i utrzymanie miejsc pracy)
19.3. – 80 000 zł 

1.2. Rozwój oferty imprez 
i wydarzeń wspoma-
gających rozwój ru-
chu turystycznego

II. „Aktywnie wspieramy tury-
stykę na Ziemi Ząbkowickiej”

19.2. – 300 000 zł 

1.3. Zwiększenie liczby 
miejsc pracy na ob-
szarze

III. „Wsparcie rozwoju gospo-
darczego na Ziemi Ząbkowi-
ckiej”

19.2. – 3 250 000 zł (w tym 
3 200 000 zł na tworzenie 
i utrzymanie miejsc pracy)

Cel ogólny 2. Wzrost poziomu zaufania, aktywności społecznej i poczucia więzi z regionem 
mieszkańców Ziemi Ząbkowickiej  
2.1. Rozwój oferty akty-

wizującej i edukacyj-
nej dla mieszkańców 
obszaru oraz organi-
zacji pozarządowych

IV. „Razem aktywizujemy miesz-
kańców i organizacje Ziemi 
Ząbkowickiej”

19.2. – 110 000 zł

2.2. Podniesienie wiedzy 
mieszkańców ob-
szaru, szczególnie 
przedstawicieli grup 
d e f a w o r y z o w a -
nych  w zakresie bez-
pieczeństwa i zdro-
wego stylu życia

V. „Bezpiecznie i zdrowo” 19.2. – 300 000 zł

2.3. Rozwój innowacyj-
nych form aktyw-
ności i przedsiębior-
czości społecznej na 
obszarach wiejskich

VI. „Wioski Tematyczne na Ziemi 
Ząbkowickiej”

19.2. – 200 000 zł

2.4. Wzrost świadomości 
ekologicznej i kultu-
rowej mieszkańców  

VII. „Poznajemy i dbamy o Zie-
mię Ząbkowicką”

340 000 zł 
19.2. – 260 000 zł 
19.3. – 80 000 zł

Powiązanie budżetu z celami
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Grupy defaworyzowane określone w LSR

Grupy defaworyzowane to inaczej grupy wykluczone, grupy będące w trudnej 
sytuacji/położeniu na rynku pracy lub w życiu społecznym. Są to grupy wyma-
gające szczególnego wsparcia.

Grupy defaworyzowane na rynku pracy

Na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju przeprowadzono na tere-
nie wszystkich gmin obszaru LGD „Qwsi” ankiety badania opinii mieszkańców 
i przedsiębiorców oraz zogniskowane wywiady grupowe z przedstawicielami 
Powiatowego Urzędu Pracy oraz Ośrodków Pomocy Społecznej. Pozwoliło to 
wyodrębnić grupy szczególnie defaworyzowane w dostępie do rynku 
pracy. 

Są to następujące grupy: 
• Osoby długotrwale bezrobotne; 
• Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych; 
• Kobiety powracające na lokalny rynek pracy; 
• Osoby z grupy 45+ zwolnione przez poprzedniego pracodawcę i poszu-

kujące zatrudnienia; 
• Młodzież po zakończeniu nauki; 
• Osoby niepełnosprawne. 

W ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji zaplanowany został system 
wspierający tworzenie miejsc pracy przez przedstawicieli tych grup lub przez 
innych przedsiębiorców na rzecz tych grup. W ramach rozwijania przedsiębior-
czości na obszarze LGD przewidziano również wspieranie działań ułatwiających 
przedstawicielom tych grup podjęcie zatrudnienia. Przykładowo wspierany bę-
dzie rozwój usług z zakresu usług opiekuńczych nad dziećmi tak, aby ułatwić 
matkom decyzję o powrocie na rynek pracy.

Grupy defaworyzowane w życiu społecznym

W ramach działań związanych z diagnozą partycypacyjną (ankiety, spotkania 
informacyjne w gminach, spotkania grup roboczych) dokonano identyfikacji 
grup społecznych, które szczególnie słabo angażują się w aktywność 
i życie społeczne obszaru. Grupy te to: 

• Seniorzy (osoby z grupy 50+); 
• Młodzież (grupa wiekowa od 12 do 18 lat).

W ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji zaplanowany został system 
wspierający działania na rzecz aktywizacji tych grup. W ramach rozwijania 
przedsiębiorczości na obszarze LGD przewidziano również wspieranie działań 
poprawiające sytuację tych grup. Przykładowo wspierany będzie rozwój usług 
z zakresu usług opiekuńczych dla seniorów tak, aby ułatwić im kontakt z inny-
mi seniorami i możliwość realizacji wspólnych działań.

A na koniec krótki poradnik dla wnioskodawców – 10 kroków do otrzymania 
środków.
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PAMIĘTAJ !!! 
Po złożeniu wniosku do LGD nie ma moż-
liwości poprawek dotyczących treści we 
wniosku i biznesplanie. Ewentualne po-
prawki i uzupełnienia są możliwe dopiero 
po wyborze operacji przez Radę.
Nie czekaj na ostatni dzień naboru – Two-
je miejsce na liście wybranych projektów 
w przypadku osiągnięcia takiej samej ilości 
punktów przez kilka wniosków zależy od 
daty i godziny złożenia wniosku do LGD.

PAMIĘTAJ !!! 
Racjonalność kosztów w zestawieniu rzeczowo – fi-
nansowym to podstawa. Niezbędne jest dobre roze-
znanie rynku, prawidłowe wysłanie zapytań oferto-
wych lub przeprowadzenie procedury przetargowej.

Vademecum wnioskodawcy

Czyli jak pozyskać środki na realizację pomysłów 
za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Qwsi”.

Jesteś mieszkańcem obszaru LGD 
„Qwsi” (gminy: Bardo, Ciepłowody, 
Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, 

Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok)?1 Chcesz założyć lub rozwinąć 
działalność gospodarczą?2

Działasz w stowarzyszeniu 
i chcesz zorganizować 

warsztaty dla mieszkańców?3

Przyjdź do nas, a sprawdzimy czy Twój pomysł można zrealizować 
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju!
Przeczytaj uważnie 10 kroków, które przybliżą Cię do otrzymania 
upragnionych środków.

Masz ciekawy 
pomysł? 4
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01KROK

02 KROK

03KROK

Załączniki do wniosku:
Osoba fizyczna – dowód osobisty,
Przedsiębiorca – dokumenty o prowadzeniu działalności gospo-
darczej (CEIDG, KRS, NIP, REGON),
Organizacje pozarządowe – odpis KRS, NIP, REGON, 
Wszyscy numer konta bankowego – zaświadczenia z banku           
o numerze konta bankowego.

Chcesz przygotować prawidłowo wniosek, skorzystaj z informacji 
i ogłoszeń na stronie www.qwsi.pl , zadzwoń do biura LGD „Qwsi” 
(tel. 74 8191 213, 661 218 904, 782 047 399), przyjdź na spotka-
nie lub szkolenie albo bezpłatne doradztwo w biurze LGD (ul. 
Stawowa 2a, Ziębice).

Zapoznaj się z Lokalną Strategią Rozwoju – zwróć szczególną 
uwagę na cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz kryteria 
wyboru operacji – w ten sposób ocenisz swój pomysł (czy                  
w przypadku oceny operacji przez Radę Stowarzyszenia otrzymasz 
wystarczającą ilość punktów), jeśli masz pytania przyjdź do biura na 
konsultacje i rozwiej swoje wątpliwości.

Jeśli nie posiadasz numeru identyfikacyjnego, na stronie interneto-
wej ARiMR znajdziesz druk wniosku o wpis do ewidencji producen-
tów - http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-
-producentow.html (nie przerażaj się, że nie jesteś producentem, 
druk dotyczy wszystkich składających wniosek o  dofinansowanie 
działań w ramach PROW 2014-2020). W Biurze Powiatowym 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ząbkowicach 
Śl. (ul.  Staszica 18) złóż stosowny wniosek, a otrzymasz decyzję              
o nadaniu numeru.

04KROK

05 KROK

06KROK

Sprawdź czy formularz wniosku, który opracowujesz jest aktualny 
i dotyczy rodzaju działania i zakresu operacji, na który będziesz 
składał wniosek. Przygotowując wniosek upewnij się czy dotyczy 
aktualnego naboru. Wszystkie informacje znajdziesz na stronie 
www.qwsi.pl.

Przygotowując wniosek przeczytaj instrukcję jego wypełniania, 
zaznacz punkty, których nie rozumiesz – jeśli masz pytania i wątpli-
wości, przyjdź na bezpłatne doradztwo do biura LGD. Umów się, 
jeśli wiesz, że konsultacje będą trwały dłużej. 

Złóż wniosek wraz z obowiązującymi załącznikami w terminie 
naboru, przed złożeniem upewnij się, że masz wszystkie obowiąz-
kowe dokumenty. Wniosek złóż osobiście w biurze LGD „Qwsi”.

07 KROK

Jeżeli Twój wniosek zostanie wybrany przez Radę i przejdzie pozy-
tywną weryfikację w UMWD (konkurs) lub LGD (grant), zostaniesz 
zaproszony na podpisanie umowy. Dopiero po podpisaniu umowy 
możesz realizować swój pomysł. Jeśli w trakcie realizacji projektu 
masz pytania, wątpliwości, problemy – zadzwoń, przyjdź, skonsul-
tuj, aby nie popełnić rażących błędów, które będą miały wpływ na 
wypłatę środków.
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Jeśli VAT jest kosztem kwalifikowalnym, po podpisaniu umowy 
wystąp o indywidualną interpretację do Dyrektora Izby Skarbowej 
w Poznaniu (druk ORD – IN znajdziesz na stronie internetowej 
Ministerstwa Finansów 
h t t p : / / w w w. fi n a n s e . m f . g o v. p l / p l / k i p / i n t e r p r e t a c j e -
-indywidualne-informacje-praktyczne). Dokument wymagany do 
wniosku o płatność, czas oczekiwania 3 miesiące, opłata 40 zł.

Przygotowujesz się do zakończenia i rozliczenia projektu – przyjdź 
na spotkanie lub szkolenie z wypełniania wniosku o płatność albo 
bezpłatne doradztwo w biurze LGD.

Jeśli zrealizujesz projekt i otrzymasz środki, pochwal się tym! 
Zadzwoń lub napisz do nas, żeby wypełnić ankietę monitorującą. 
Dzięki temu opowiemy innym, że warto realizować marzenia              
i sięgać po środki.

Życzymy powodzenia wszystkim wnioskodawcom.


