Nabory wniosków w Podhalańskiej LGD – IV kwartał 2021 r.
Podhalańską LGD tworzy obszar 5 gmin: Biały
Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin i
Szaflary.
Celem stowarzyszenia jest wzrost lokalnej tożsamości i
więzi, ochrona dziedzictwa kulturowego, tradycyjnych
obrzędów, folkloru i gwary, promocja produktów
regionalnych, wspieranie inicjatyw na rzecz kreowania
atrakcyjnej i zróżnicowanej oferty zagospodarowania
wolnego czasu.
Nie dziwią więc cele jakie postawiła sobie Podhalańska
LGD
do
realizacji
w
ramach
projektów
dofinansowywanych ze środków wdrażania strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
(LSR) na lata 2014-2020:
Cel ogólny 1: Zwiększenie atrakcyjności obszaru
PLGD jako miejsca zamieszkania
i wypoczynku
Cel ogólny 2. Rozwój społeczno-gospodarczy
Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania
Nabory planowane w IV kwartale 2021 r. dadzą możliwość aplikowania o środki w ramach
przedsięwzięć:
✓ Przedsięwzięcie 1.2.3. Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie działalności statutowej i działań
innowacyjnych
– pula środków 97 587,00 euro (390 348,00 zł po przeliczeniu wg kursu 4 zł )
Grupa docelowa: organizacje pozarządowe
✓ Przedsięwzięcie 1.1.1. Tworzenie I rozwój ogólnodostepnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej,
rekreacyjnej, sportowej kulturalnej
– pula środków 74 131,00 euro (296 524,00 zł po przeliczeniu wg kursu 4 zł )
Grupa docelowa: Osoby fizyczne (mieszkańcy obszaru PLGD), Osoby prawne (z wyłączeniem JST), jedostki
nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (np parafie, stowarzyszenia
nierejestrowe)
Forma i wysokość wsparcia: refundacja do 100% kosztów kwalifikowalnych poniesionych po podpisaniu umowy
przyznania pomocy, kwota określana jest w naborze, jednak nie więcej niż 300.00 zł.
Warunki pomocy: Wnioskodawca (w przypadku osób fizycznych) jest obywatelem państwa członkowskiego UE,
nie prowadzi działalności gospodarczej. W przypadku osób prawnych i mających osobowość prawną (z wyjątkiem
JST) siedziba lub oddział wnioskodawcy musi się mieścić na terenie PLGD. Miejsce realizacji – obszar
Podhalańskiej LGD. Wnioskodawca posiada tytuł prawny do nieruchomości na której będzie planowana operacja
inwestycyjna (trwale związana z nieruchomością), operacja będzie miała niekomercyjny, ogólnodostępny
charakter, nie nastawiona na zysk. Wnioskodawca musi zapewnić trwałość projektu do 5 lat od wypłaty (refundacji)
poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI – CZYLI JAKIE?
W ujęciu ogólnym koszty kwalifikowalne (KK) zostały wymienione w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 24
września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w
ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020. Zgodnie z ww. rozporządzeniem pomoc na operacje w zakresie innym niż "podejmowanie
działalności gospodarczej" jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których
zalicza się koszty:
1) ogólne (tj. np koszty projektów, pozwoleń, planów)
2) zakupu robót budowlanych lub usług,
3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za
przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie "zachowania dziedzictwa
lokalnego" – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,
6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do
przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
7) zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
8) wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników
beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku
z zatrudnieniem tych pracowników – w przypadku operacji w zakresie "tworzenie niekomercyjnych
inkubatorów przetwórstwa lokalnego",
9) podatku od towarów i usług (VAT)
– które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.
Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego. Wartość wkładu rzeczowego w
formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o
przyznanie pomocy, i liczby 168.
W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu
rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich
racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów.
Przy ustalaniu wysokości pomocy:
- koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów
kwalifikowalnych operacji,
- koszty zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów
kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.
Do kosztów kwalifikowalnych nie można zaliczyć kosztów zakupu nieruchomości, rat leasingu oraz
kosztów bieżących tj. koszty operacyjne, koszty personelu, koszty szkoleń bieżących/okresowych, koszty
związane z tworzeniem sieci kontaktów lub koszty związane z kształtowaniem wizerunku (np materiały
promocyjne, strona internetowa, reklama itp.
Po więcej informacji zapraszamy do naszego biura i na stronę internetową LGD
www.podhalanska.pl
Biuro LGD: 34-424 Szaflary, Ul. Orkana 37 c, tel.: 18 20 115 43, e-mail: info@podhalanska.pl
godziny przyjmowania stron: Pon.-Pt. 9:00 – 15:00
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