
Szkolenie dla Beneficjentów



Stowarzyszenie LGD Qwsi:

 Stowarzyszenie LGD Qwsi, powstało w celu 
realizacji 4 osi priorytetowej PROW 2007-2013. 
Głównym celem Leadera jest budowanie kapitału 
społecznego poprzez aktywizację mieszkańców 
obszarów wiejskich i przyczynianie się do 
powstawania nowych miejsc pracy na obszarach 
wiejskich. 

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi” 
jest organizacją społeczną, która została powołana 
przez sześć z siedmiu gmin powiatu 
ząbkowickiego: Bardo, Ciepłowody, Kamieniec 
Ząbkowicki, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty 
Stok.



CELE LGD QWSI

 Zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD  
Qwsi, projekty wybierane do realizacji w ramach działania 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, muszą spełniać 
określone kryteria i przyczyniać się do osiągnięcia celów 
ogólnych i szczegółowych określonych w LSR. Nasze 2 cele 
ogólne:

- rozwój turystyki w oparciu o własne zasoby obszaru

- poprawa jakości życia na obszarach wiejskich.

 Lokalna Grupa Działania Qwsi jest dużą grupą, dlatego tak 
ważna jest rola Gminnych Koordynatorów, którzy zostali 
powołani w każdej gminie należącej do LGD Qwsi.  To 
koordynatorzy w gminach będą informować potencjalnych 
Beneficjentów,  na co mogą uzyskać dofinansowanie  w 
ramach Leadera.  



WDRAŻANIE LOKALNYCH 

STRATEGII ROZWOJU

 W ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych 
Strategii Rozwoju, LGD Qwsi pełni rolę pośrednika w 
przyjmowaniu wniosków na 4 działania:

o Odnowa i rozwój wsi

o Małe projekty

o Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

o Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

 To Rada Stowarzyszenia będzie oceniać wnioski, pod 
kątem zgodności z LSR i spełniania lokalnych 
kryteriów wyboru.



DZIAŁALNIE: ODNOWA 
I ROZWÓJ WSI



Beneficjent:

o gmina,

o instytucja kultury, dla której 

organizatorem jest jednostka samorządu 

terytorialnego,

o kościół lub inny związek wyznaniowy,

o organizacja pozarządowa o statusie 

organizacji pożytku publicznego.



Kryteria przyznania pomocy:

o operacja jest realizowana w miejscowości należącej do:

a) gminy wiejskiej lub

b) gminy miejsko – wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących 
powyżej 5000 mieszkańców lub

c) gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości powyżej 
5 000 mieszkańców

o operacja będzie realizowana w jednym albo dwóch etapach, a 
zakończenie operacji i złożenie wniosku o płatność 
ostateczną nastąpi w terminie:

a) 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w przypadku operacji 
realizowanej w dwóch etapach,

b) 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w przypadku operacji 
realizowanej w jednym etapie,

o płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 25% 
łącznej planowanej kwoty pomocy.



Zakres realizacji:

o budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie budynków pełniących funkcje 

rekreacyjne, sportowe, społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z 

wyłączeniem szkół, przedszkoli, żłobków

o budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów małej architektury

o budowa, przebudowa, remont obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków 

pieszych placów zabaw, miejsc rekreacji przeznaczonych do użytku publicznego 

o zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji 

społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów

o działania związane z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla 

zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów 

społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne, w 

szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych , chodników 

lub oświetlenia ulicznego

o urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków lub innych miejsc 

wypoczynku

o budowa, przebudowa lub remont infrastruktury turystycznej

o zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do 

rekreacji, lub w celu poprawy estetyki miejscowości



o rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub 
objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele 
publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawiania lub 
konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci

o zakup i odnawianie obiektów charakterystycznych dla danego 
regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele 
publiczne

o budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów 
budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych 
produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal 
ekspozycyjnych lub witryn

o odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach 
architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych 
wojewódzką ewidencją zabytków  i cmentarzy wpisanych do 
rejestru zabytków

o wyburzenie i rozbiórka zdewastowanych obiektów budowlanych w 
celu uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest 
ich odnowienie i dalsze użytkowanie – w zakresie koniecznym do 
realizacji operacji wymienionych w pkt 1-12

o zakup materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich 

o zakup sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji.



Poziom dofinansowania:

o Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne 
poniesione przez beneficjenta, w wysokości 
nieprzekraczającej 75 % tych kosztów, z tym 
że dla jednej miejscowości – nie więcej niż 
500 000 w okresie realizacji programu.

 Wysokość pomocy przyznanej na realizację 
jednej operacji nie może być niższa niż 
25 000 zł., według kalkulacji kosztów 
określonych we wniosku o przyznanie 
pomocy.

 W danym roku, w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi” można się starać na 
maksymalnie 3 operacje w gminie.



DZIAŁANIE: MAŁE 
PROJEKTY



Beneficjent:

o osoba fizyczna, która ma miejsce 

zamieszkania na obszarze objętym LSR 

lub wykonuje działalność gospodarczą na 

tym obszarze;

o osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, 

którym ustawy przyznają zdolność 

prawną, w tym fundacja lub 

stowarzyszenie.



Zakres realizacji:

o podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym poprzez organizację szkoleń 
i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym lub warsztatowym dla 
podmiotów z obszaru objętego LSR

o podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej, w tym poprzez:

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego w tym urządzeń i sprzętu 
umożliwiającego dostęp do Internetu

b) organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych 

o rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w tym przez:

a) promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego 
dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego

b) kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów

c) kultywowanie języka regionalnego i gwary

d) kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła

o rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym przez:

a) utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron 
internetowych, przygotowanie i wydawanie folderów oraz innych publikacji 
informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR

b) budowa, odbudowa lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w 
szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, 
tras narciarstwa biegowego lub zjazdowego, szlaków wodnych szlaków 
rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych



o zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego dziedzictwa 

krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych 

poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000

o zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez:

a) odbudowę, odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej 

architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką 

ewidencją zabytków

b) odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru 

zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków

c) remont lub wyposażenie muzeów

d) remont lub wyposażenie świetlic wiejskich

o inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i 

usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub 

lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo 

podnoszenie jakości takich produktów

o wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia 

warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, z wyłączeniem 

działalności rolniczej.



Poziom dofinansowania:

o Refundacji podlega nie więcej niż 70 % kosztów 
kwalifikowalnych małych projektów poniesionych 
przez beneficjenta.

 Pomoc na małe projekty przyznaje się i wypłaca 
do wysokości limitu, który w okresie realizacji 
PROW na lata 2007-2013 wynosi 100 tysięcy 
złotych na jednego beneficjenta, przy czym 
wysokość pomocy przyznanej na realizację 
jednego małego projektu nie może być wyższa niż 
25 tysięcy zł. 

 Całkowity planowany koszt małego projektu nie 
może być niższy niż 4,5 tysiąca złotych i nie 
większy niż 100 tysięcy złotych.



DZIAŁANIE 311: 

RÓŻNICOWANIE  W 

KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI 

NIEROLNICZEJ



BENEFICJENCI:

1) rolnik,

2) jego domownik w rozumieniu przepisów 

o ubezpieczeniu społecznym rolników,

3) małżonek rolnika.



 Wymagania dotyczące beneficjenta:

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 liczących powyżej 5 tys. 

mieszkańców, lub

- gminy miejskiej,  z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. 

mieszkańców,

d) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy,

e) nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej w ramach 

Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 lub Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 

f) jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o 

ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co najmniej ostatnich 12 

miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

g) nie będzie realizować operacji jako wspólnik spółki cywilnej;

h) jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, do 

gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez 

tego rolnika, przyznano płatność do gruntów rolnych.



Kryteria przyznania pomocy: 

o Pomoc jest przyznawana na operację spełniającą wymagania 

określone w PROW, uzasadnioną ekonomicznie,  zapewniającą 

osiągnięcie i zachowanie celów działania, która: 

1) nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, 

2) obejmuje wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub 

prowadzeniem działalności nierolniczej w zakresie:

a) określonym w załączniku do rozporządzenia dot. 

różnicowania,

b) wynajmowania pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży 

posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych 

z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym,

c) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;

3) której realizacja nie została rozpoczęta przed dniem złożenia 

wniosku o przyznanie pomocy.



Zakres realizacji – koszty kwalifikowalne:

 budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją 
niemieszkalnych obiektów budowlanych, zakup instalacji technicznej, 
koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z 
rozbiórki

 nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją 
istniejących budynków mieszkalnych, zakup instalacji technicznej, koszty 
rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki

 zagospodarowania terenu

 zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu

 zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu 
podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej

 zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów 
osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z 
kierowcą

 raty zapłacone tytułem wykonania umowy leasingu,  nieprzekraczające 
ceny netto nabycia rzeczy, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na 
beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, nie później niż do dnia 
złożenia wniosku o płatność ostateczną.



 Pomoc przyznaje się, jeśli:

1) operacja będzie realizowana w jednym albo 
dwóch etapach,

2) złożenie wniosku o płatność pośrednią nastąpi 
w terminie 24 m-cy od dnia zawarcia umowy,

3) zakończenie realizacji operacji i złożenie 
wniosku o płatność ostateczną nastąpi w 
terminie:

 36 m-cy od dnia zawarcia umowy (2 etapy),

 24 m-cy od dnia zawarcia umowy (1 etap),

4) płatność  ostateczna będzie obejmować nie 
mniej niż 25% łącznej planowanej wysokości 
pomocy. 



 W przypadku operacji obejmujących inwestycje 
polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem 
leasingu, pomoc przyznaje się, jeżeli:

o operacja będzie realizowana w nie więcej niż 10 
etapach

o złożenie pierwszego wniosku o płatność pośrednią 
nastąpi w terminie 12 m-cy od dnia zawarcia umowy

o wniosek o płatność będzie składany nie częściej niż 
dwa razy w roku

o zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o 
płatność ostateczną nastąpi w terminie 60 m-cy od 
dnia zawarcia umowy (nie później niż do dnia 
31.12.2014 r.)



Poziom dofinansowania:

o Pomoc przyznaje się i wypłaca do 

wysokości limitu, który w okresie 

realizacji Programu wynosi maksymalnie 

100 tys. złotych na jednego beneficjenta.

o Refundacji podlega nie więcej niż 50 % 

kosztów kwalifikowalnych poniesionych 

przez beneficjenta.



 Wsparciu finansowemu nie podlegają w 

szczególności:

o koszty podatku VAT,

o koszty zakupu używanego sprzętu, 

urządzeń i maszyn.



DZIAŁANIE 312: 

TWORZENIE I ROZWÓJ 

MIKROPRZEDSIĘBIORSTW



Beneficjent
o Mikroprzedsiębiorca - to przedsiębiorca, który w co najmniej 

jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

 osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i 

usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości 

w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu 

sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nie przekroczyły 

równowartości w złotych 2 mln euro.

o O pomoc może ubiegać się: osoba fizyczna, osoba prawna, spółka 

prawa handlowego nieposiadająca osobowości prawnej, wspólnicy 

spółki cywilnej.



Beneficjent – osoba fizyczna:

o podejmuje albo wykonuje działalność gospodarczą,

o jest obywatelem państwa członkowskiego UE,

o jest pełnoletnia i nie ukończyła 60. roku życia,

o nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym 
rolników w pełnym zakresie,

o nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie 
pomocy,

o mieszka w miejscowości należącej do gminy wiejskiej lub 
miejsko-wiejskiej (z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 
tys. mieszkańców lub 20 tys.  mieszkańców w przypadku 
świadczenia usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa) 
lub gminy miejskiej (z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 
tys. mieszkańców),

o w ostatnich 2 latach poprzedzających złożenie wniosku nie 
korzystała z pomocy w ramach działania „Wsparcie oraz 
promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.



Beneficjent – osoba prawna:

 podejmuje lub wykonuje działalność gospodarczą,

 jej siedziba, oddział lub miejsce położenia nieruchomości 
znajduje się w miejscowości należącej do gminy wiejskiej lub 
miejsko-wiejskiej (z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. 
mieszkańców lub 20 tys. mieszkańców w przypadku grup 
producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów 
owoców i warzyw, organizacji producentów owoców i 
warzyw oraz podmiotów świadczących usługi dla 
gospodarstw rolnych lub leśnictwa) lub gminy miejskiej (z 
wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców),

 nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie 
pomocy,

 w ostatnich 2 latach poprzedzających złożenie wniosku nie 
korzystała z pomocy w ramach działania „Wsparcie oraz 
promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”,

 jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w KRS.



Beneficjent – spółka prawa handlowego 

nieposiadająca osobowości prawnej:

 wykonuje we własnym imieniu działalność 

jako mikroprzedsiębiorca,

 spełnia pozostałe warunki wymagane dla 

osoby prawnej.



Beneficjent – wspólnicy spółki cywilnej

 każdy ze wspólników wykonuje we własnym 
imieniu działalność gospodarczą jako 
mikroprzedsiębiorca,

 każdy ze wspólników spełnia warunki wymagane 
dla osoby fizycznej – w przypadku gdy wspólnik 
jest osobą fizyczną,

 każdy ze wspólników spełnia warunki wymagane 
dla osoby prawnej – w przypadku gdy wspólnik 
jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej,

 siedziba lub oddział każdego ze wspólników lub 
miejsce położenia nieruchomości znajdują się w 
miejscowości, o której mowa w kryteriach 
dotyczących osoby prawnej.



Kryteria przyznania pomocy:

 Pomoc jest przyznawana na projekt, który:

o nie jest finansowany z udziałem innych środków 
publicznych,

o obejmuje wyłącznie inwestycje związane z 
podjęciem lub wykonywaniem działalności 
gospodarczej w zakresie określonym w załączniku 
do rozporządzenia dot. Tworzenia i rozwoju 
mikroprzedsiębiorstw lub wytwarzaniem 
produktów energetycznych z biomasy,

o którego realizacja nie została rozpoczęta przed 
dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

o którego wysokość kosztów kwalifikowalnych 
wynosi powyżej 20 tys. złotych.



 Pomoc przyznaje się, jeśli:

1) operacja będzie realizowana w jednym albo 
dwóch etapach,

2) złożenie wniosku o płatność pośrednią nastąpi 
w terminie 24 m-cy od dnia zawarcia umowy,

3) zakończenie realizacji operacji i złożenie 
wniosku o płatność ostateczną nastąpi w 
terminie:

 36 m-cy od dnia zawarcia umowy (2 etapy),

 24 m-cy od dnia zawarcia umowy (1 etap),

4) płatność  ostateczna będzie obejmować nie 
mniej niż 25% łącznej planowanej wysokości 
pomocy. 



 W przypadku operacji obejmujących inwestycje 
polegające na nabyciu rzeczy będących 
przedmiotem leasingu, pomoc przyznaje się, jeżeli:

o operacja będzie realizowana w nie więcej niż 10 
etapach

o złożenie pierwszego wniosku o płatność 
pośrednia nastąpi w terminie 12 m-cy od dnia 
zawarcia umowy

o wniosek o płatność będzie składany nie częściej 
niż dwa razy w roku

o zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku 
o płatność ostateczną nastąpi w terminie 60 m-cy 
od dnia zawarcia umowy (nie później niż do dnia 
31.12.2014 r.)



Poziom dofinansowania:

o Refundacji podlega nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez 

beneficjenta.

o Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi 

na jednego beneficjenta maksymalnie 300 tys. złotych – z tym że:

a) w przypadku działalności wykonywanej w zakresie określonym w załączniku do 

rozporządzenia dot. Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw wysokość pomocy na 

realizację jednej operacji nie może przekroczyć :

 100 tys. zł – jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy, w 

przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, 

 200 tys. zł – jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 

miejsc pracy, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne,

 300 tys. zł – jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy, 

w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne;

b) w przypadku działalności dotyczącej przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych 

produktów leśnych wysokość pomocy na realizację jednej operacji nie może przekroczyć 

100 tys. zł (wynikiem inwestycji jest powstanie co najmniej 1 miejsca pracy).



 Wsparciu finansowemu nie podlegają w 

szczególności :

o koszty nabycia nieruchomości,

o koszty podatku VAT,

o koszty zakupu używanego sprzętu, 

urządzeń i maszyn.



Numer identyfikacyjny producenta

 Beneficjenci składający wnioski w ramach działania 4.1/413 
„Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

o Odnowa i rozwój wsi, 

o Małe projekty, 

o Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, 

o Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,

muszą posiadać numer identyfikacyjny producenta nadany 
przez ARiMR (zgodnie z Ustawą o krajowym systemie 
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 
ewidencji wniosków o płatność).  Aby go uzyskać należy 
złożyć w Biurze Powiatowym Agencji właściwym ze względu 
na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, wniosek 
o wpis do ewidencji producentów. Biuro Powiatowe ma 14 
dni od dnia złożenia (wpłynięcia) wniosku na dokonanie 
wpisu do ewidencji producentów.



Wyprzedzające finansowanie:

 Pomoc ma charakter refundacji poniesionych kosztów 
kwalifikowalnych.  Koszty uważa się za kwalifikowalne, od 
momentu złożenia wniosku (jednak koszty poniesione od 
chwili złożenia wniosku do podpisania umowy –
wnioskodawca ponosi na własne ryzyko).

 W ramach wniosków składanych za pośrednictwem Lokalnej 
Grupy Działania Qwsi, istnieje możliwość złożenia wniosku o 
wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych w 
wysokości nieprzekraczającej 20% kosztów kwalifikowalnych. 
Dotyczy to 3 działań:

◦ Małe projekty

◦ Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

◦ Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

 Z chwilą podpisania umowy, ta kwota zostanie przelana na 
konto beneficjenta!



Koszty ogólne:

 Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty 

ogólne, w wysokości nieprzekraczającej 10 % całkowitych 

kosztów kwalifikowalnych. Są to koszty, które mogą być 

poniesione przed dniem złożenia wniosku przez 

beneficjenta, lecz nie wcześniej niż przed 01.01.2007 r. 

 Koszty ogólne:

o przygotowanie dokumentacji technicznej projektu 

(kosztorysy, projekty architektoniczne lub budowlane, 

dokumentacja geologiczna lub hydrologiczna, wypisy lub 

wyrysy z katastru nieruchomości,

o opłaty za patenty lub licencje,

o badania lub analizy,

o sprawowanie nadzoru autorskiego lub inwestorskiego.



ZAPRASZAMY NA STRONĘ: 

www.qwsi.pl

Dziękujemy za uwagę!


