Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

NIEZBĘDNIK BENEFICJENTA
JAK SKUTECZNIE APLIKOWAĆ o wsparcie w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.
Lokalna Grupa Działania ”ZIEMIA PRZEMYSKA” została powołane przede wszystkim w celu
stymulowania lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz włączania partnerów
społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych projektów.
Stowarzyszenie działa na terenie ośmiu gmin powiatu przemyskiego: Bircza, Fredropol, Krasiczyn, Medyka,
Orły, Przemyśl, Stubno, Żurawica.
Główne cele realizowane przez stowarzyszenie to:
I.
Poprawa estetyki wiejskiej.
II.
Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej poprzez lepsze wykorzystanie lokalnego potencjału.
III.
Ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych obszaru.
IV.
Wzmocnienie kapitału ludzkiego.
Aktywna działalność LGD przyczynia się do lepszego wykorzystania potencjału rozwojowego terenów
wiejskich, poprawy ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności
gospodarczej, a także wpływa na aktywizację oraz współpracę mieszkańców wsi.
W celu przybliżenia potencjalnym Beneficjentom „drogi po pomoc finansową” w ramach PROW 2014-2020
opracowano NIEZBĘDNIK BENEFICJENTA, który w dużym skrócie i hasłowo wskaże etapy
pozyskiwania wsparcia. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy w ramach tego działania określa
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku.

Etap 1
problem

diagnoza

pomysł

rozwiązanie

Pomoc finansowa jest przyznawana na konkretne przedsięwzięcia (operacje), których realizacja nie byłaby
możliwa bez udziału zewnętrznych źródeł finansowania. Projekt powinien być pomysłem na rozwiązanie
zdiagnozowanego problemu. Dotyczy to zarówno zagadnień związanych z ogólnodostępną infrastrukturą
(gdzie problemem będzie np. słabo rozwinięta infrastruktura do aktywnego wypoczynku mieszkańców
obszaru, a pomysłem na rozwiązanie tego problemu będzie np. budowa placu zabaw połączonego z siłownią
zewnętrzną itp.), jak i przedsięwzięć związanych rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,
gdzie wnioskuje się o pomoc w związku ze zdiagnozowaniem swoich słabych stron, które zostaną
zniwelowane w wyniku realizacji operacji.
O dofinansowanie w ramach PROW może aplikować każdy mieszkaniec oraz podmiot społeczny
i gospodarczy z gmin należących do obszaru Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” (Bircza,
Fredropol, Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno, Żurawica).

Etap 2
doradztwo
Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZMYSKA” świadczy BEZPŁATNE doradztwo.
Jest ono prowadzone w różnych formach: szkolenia dla potencjalnych beneficjentów, spotkania
informacyjno – konsultacyjne oraz doradztwo indywidualne obejmujące pomoc w zakresie kwestii
związanych z przygotowaniem wniosku, biznesplanu oraz analizy finansowej. Przedmiotem doradztwa
mogą być także wszystkie inne zagadnienia związane z aplikowaniem tj. kwalifikowalność wydatków,
zakres wsparcia, ramy czasowe realizacji projektów itp.

Etap 3
nabór wniosków (średnio 14 dni)
Nabór wniosków jest ogłaszany zgodnie z harmonogramem znajdującym się na stronie internetowej.
W harmonogramie określone zostają zakresy tematyczne naborów oraz limity środków.
Upublicznienie ogłaszanego naboru odbywa się poprzez:
umieszczenie informacji stronie internetowej www.ziemiaprzemyka.pl oraz na portalu
społecznościowym LGD www.facebook.com/LGD-Ziemia-Przemyska1663329610567470 ,
umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń w siedzibie LGD oraz
w Urzędach Gmin wchodzących w skład LGD,
publikację ogłoszenia w prasie regionalnej,
przesłanie informacji o ogłoszonym naborze potencjalnym beneficjentom,
którzy wyrazili chęć na otrzymywanie takich informacji i udostępnili swój
adres e-mailowy.

Potencjalny beneficjent tylko w trakcie naboru (trwającego średnio 14 dni) może
złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami do biura LGD (Plac
Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, I piętro – pokój 25). Złożone dokumenty
podlegają ocenie i tylko na ich podstawie można uzyskać dofinansowanie.
Wzór wniosku oraz wszystkich niezbędnych załączników są dostępne na stronie
www.ziemiaprzemyka.pl w zakładce NABORY.

Etap 4
ocena (do 45 dni od zakończenia naboru)
Złożony wniosek wraz z załącznikami jest oceniany wstępnie pod względem formalnym i zgodności
z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Następnie dokonuje się oceny zgodności ze
Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 20142020 oraz oceny według lokalny kryteriów wyboru operacji. Wnioski, które uzyskają wymaganą minimalną
liczbę punktów (wskazaną w ogłoszeniu o naborze) są wybierane do finansowania ze wskazaniem
projektów mieszczących się w limicie środków. Pozostałe wnioski (nie mieszczące się w limicie) zostają
umieszczone na liście rezerwowej i zostaną sfinansowane, jeśli w terminie do 6 miesięcy od zakończenia
procedury wyboru zwolnią się środki (np. rezygnacja beneficjenta).
Informacja o wyniku oceny wraz z uzasadnieniem jest przesyłana do Beneficjenta po zakończeniu oceny
i wyboru operacji w ramach naboru i publikowana na stronie internetowej LGD.
Proces oceny i wyboru operacji jest dokonywany przez Radę LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” i odbywa się
w sposób wskazany w Regulaminie Rady LGD ”ZIEMIA PRZEMYSKA” oraz w Procedurze
przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji.
Wzory dokumentów te są dostępne na stronie internetowej www.ziemiaprzemyka.pl w zakładce DOKUMENTY.

Etap 5
zawarcie umowy (średnio 6 miesięcy od ogłoszenia wyników naboru)
Wnioski, które są wybrane do finansowania są przekazywane do Urzędu
Marszałkowskiego w Rzeszowie, celem dokonania oceny administracyjnej
i zawarcia umowy. W wyniku tej oceny beneficjent może być wezwany do
usunięcia oczywistych błędów i omyłek. Po dokonaniu uzupełnień jest
zawierana umowa o przyznanie pomocy.

Etap 6
realizacja operacji (zgodnie warunkami i terminami określonymi w umowie nie dłużej niż
2 lata od dnia zawarcia umowy)
Realizacja operacji polega na wykonaniu działań określonych we wniosku o dofinansowanie
(oraz biznesplanie - jeśli dotyczy), których efektem będzie osiągnięcie zakładanych wskaźników.
Należy mieć na uwadze, że nie wykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań zawartych
w umowie może skutkować odmową przyznania pomocy lub uznaniem kosztu za niekwalifikowalny, stąd
w przypadku pojawiających się trudności i problemów w trakcie realizacji operacji należy konsultować
wszelkie planowane zmiany z Samorządem Województwa. Zmiany są dopuszczalne (za zgodą obydwu
stron), ale wymagają formy pisemnej tj. aneksu.

Etap 7
rozliczenie
Rozliczanie projektu wiąże się ze złożeniem wniosku lub wniosków o płatność wraz z wymaganymi
załącznikami w terminach określonych w umowie. Najważniejszymi załącznikami są: umowy z dostawcami
środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz różnorodnych usług (wraz z protokołami odbioru),
a także faktury/rachunki z potwierdzeniami przelewów, które poświadczają zapłatę za otrzymane produkty czy
usługi. Jeśli w ramach projektu zostały utworzone miejsca pracy to należy dołączyć dokumenty, które to
potwierdzają (tj. listy płac oraz potwierdzenia przelewów obowiązkowych składek do ZUS-u czy US) itp.

Etap 8
trwałość projektu
Okres trwałości projektu to czas, w którym należy zachować w niezmienionej formie i wymiarze efekty
projektu. Ich osiągnięcie zostało zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie. Dotyczy to np. zakupionych
środków trwałych i stworzonych miejsc pracy. Okres trwałości projektu został określony w umowie
o przyznanie pomocy. W przypadku operacji związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej
trwałość projektu wynosi 2 lata od daty otrzymania ostatniej transzy, natomiast dla przedsięwzięć
związanych z rozwojem działalności - 3 lata od wypłaty płatności końcowej. Trwałość w przypadku działań
niekomercyjnych związanych z ogólnodostępną infrastruktura trwałość wynosi 5 lat od wypłaty płatności
końcowej.

KONTROLA
Na każdym etapie realizacji projektu Beneficjent może spodziewać się kontroli lub wizyty monitoringowej.
Szczególną formą kontroli na miejscu jest wizyta monitoringowa polegająca na sprawdzeniu czy faktycznie
projekt jest wykonywany (np. sprawdzenie, czy planowane szkolenie faktycznie się odbywa we wskazanym
miejscu i czy uczestniczy w nim deklarowana liczba osób lub czy inwestycja jest realizowana w sposób
i miejscu wskazanym przez Wnioskodawcę).

Z uwagi na deklarowaną we wniosku trwałość projektu można się spodziewać kontroli, mającej na celu
potwierdzenie, że zachowane zostały w niezmienionej formie i wymiarze efekty projektu. Kontrola
trwałości może być realizowana przez cały zadeklarowany okres i być powtarzana bez względu na jej
wynik. Najczęściej jest realizowana po upływie połowy założonego okresu trwałości.
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