
�� ��
�����
�� �� � � ��

“Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie LGD “Brama Mazurskiej Krainy”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
poddziałania 19.4 “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-2020

 

BRAMA
MAZURSKIEJ
KRAINY

����������
�����������������

� � � � � � � � � � � � �

BRAMA
MAZURSKIEJ
KRAINY



WSPIERANIE UDZIAŁU 
SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 

W REALIZACJI LSR
 LUB WZMOCNIENIE 

KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

�
W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się wsparcie operacji w obszarze 
zachowania i ochrony środowiska oraz zapobiegania zmianom klimatycznym, także 
z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

KOGO DOTYCZY?
grupy nieformalne (po użyczeniu osobowości prawnej od organizacji pozarządowej);
organizacje pozarządowe;
instytucje kultury;
jednostki samorządu terytorialnego.

SPOSÓB REALIZACJI: projekt  grantowy

WSKAŹNIKI REALIZACJI:
liczba zrealizowanych projektów z zakresu ochrony środowiska i zmian 
klimatycznych

MINIMALNA KWOTA GRANTU: 5 000 ZŁ
MAKSYMALNA KWOTA GRANTU:  20 000 ZŁ

POZIOM DOFINANSOWANIA:
w przypadku jednostek samorządu terytorialnego nie wyższy niż 63,63% kosztów 
kwalifikowalnych;
w przypadku organizacji pozarządowych do 100% kosztów kwalifikowalnych.
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START-UP

� ��
Podejmowanie działalności gospodarczej na własny rachunek, ze szczególnym 
uwzględnieniem wsparcia przedsiębiorczości osób z grup defaworyzowanych pod 
względem dostępu do rynku pracy.

KOGO DOTYCZY?
osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR, której nie 
została przyznana dotychczas pomoc na operację w w/w zakresie albo upłynęło co 
najmniej dwa lata od przyznania w/w pomocy.

WSKAŹNIKI REALIZACJI:
liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa;
liczba utworzonych miejsc pracy.

OBOWIĄZKI:
utrzymanie działalności przez min. 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;
zakup wyłącznie nowych środków trwałych;
konieczność  utworzenia co najmniej 1 miejsca pracy (min. 1 etat) w formie 
samozatrudnienia lub na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę.

PREFEROWANE BRANŻE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
wykorzystujące lokalne produkty rolne;
wykorzystujące lokalne zasoby przyrodnicze, kulturowe lub historyczne;
wdrażające technologie związane z ochroną środowiska;
przedsięwzięcia innowacyjne;
zgodne z inteligentnymi specjalizacjami województwa warmińsko-mazurskiego.

MAKSYMALNA  KWOTA DOFINANSOWANIA:  60 000 ZŁ 
wypłacana w dwóch transzach:
I transza obejmuje 80% kwoty premii i jest wypłacana po podpisaniu umowy,
II transza obejmuje 20% kwoty premii i jest wypłacana, jeżeli operacja została 
zrealizowana zgodnie z biznesplanem w zakresie rzeczowym.
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Rozszerzenie działalności gospodarczej, wspieranie priorytetowych działalności gospodarczych 
w szczególności inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego, 
przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz działania na rzecz ochrony środowiska, a przede 
wszystkim tworzenie miejsc dla grup defaworyzowanych.

KOGO DOTYCZY?
osoba fizyczna, jeżeli miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność 
gospodarczą znajduje się na obszarze objętym LSR;
osoba prawna z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje 
się na obszarze objętym LSR;
jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje 
zdolność prawną, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym 
LSR.

WSKAŹNIKI REALIZACJI:
liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa;
liczba utworzonych miejsc pracy.

OBOWIĄZKI:
podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia 
wniosku wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, do której 
stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz nadal 
wykonuje tę działalność;
konieczność  utworzenia co najmniej 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełny etat 
średnioroczny, a osoba dla której zostanie utworzone miejsce pracy zostanie zatrudniona na 
podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę;
utrzymanie działalności i miejsca pracy przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności 
końcowej.

MINIMALNA WARTOŚĆ OPERACJI: 50 000 ZŁ.
MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA:  200 000 ZŁ– refundacja kosztów

POZIOM DOFINANSOWANIA:
nie wyższy niż 70% kosztów kwalifikowalnych. 4
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Infrastruktura służąca przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej 
lokalnym producentom.

KOGO DOTYCZY? 
podmiot, któremu nie została przyznana dotychczas pomoc na operację w zakresie 
podejmowania działalności gospodarczej bądź na rozwój działalności gospodarczej, 
której przedmiotem jest działalność gospodarcza sklasyfikowana w przepisach 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja artykułów spożywczych lub napojów (ze 
wskazaniem na  warzywa, owoce, mleko).

PREMIOWANE INKUBATORY: 
inkubator przetwórstwa mleka;
inkubator przetwórstwa mięsa;
inkubator przetwórstwa owoców, warzyw, ziół.

OBOWIĄZKI:
konieczność  utworzenia co najmniej 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełny etat 
średnioroczny, a osoba dla której zostanie utworzone miejsce pracy zostanie 
zatrudniona na podstawie umowie o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę;
utrzymanie działalności i miejsca pracy przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty 
płatności końcowej,
operacja zakłada korzystanie z infrastruktury inkubatora przetwórstwa lokalnego przez 
podmioty inne niż ubiegający się o przyznanie pomocy;
wnioskodawca jest przedsiębiorstwem spożywczym - prowadzi działalność w zakresie 
produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub 
zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek.

MAKSYMALNA  KWOTA DOFINANSOWANIA: DO 500 000 ZŁ 
wypłacana w formie refundacji do 70% kosztów kwalifikowalnych.
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Tworzenie sieci podmiotów prowadzących działalność na obszarze objętym LSR, 
współpracujących w zakresie świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów 
żywnościowych, rynków zbytu produktów i usług lokalnych.

KOGO DOTYCZY? 
podmioty gospodarcze;
organizacje pozarządowe.

OBSZAR WSPARCIA OPERACJI 
budowa sieci współpracy podmiotów branży turystycznej;
kreowanie nowych produktów turystycznych i budowanie marki Brama Mazurskiej Krainy;
wspieranie współpracy w obszarach zintegrowanych produktów turystycznych: szlaku 
dziedzictwa kulturowego, sieci wiosek tematycznych, konsorcjum Mazurskie klimaty;
wspólne przedsięwzięcia, wydarzenia promujące produkty sieciowe i pakiety 
tymczasowe;
budowa sieci współpracy podmiotów współpracujących w zakresie krótkich 
łańcuchów żywnościowych, rynków zbytu produktów i usług lokalnych, w tym 
kreowania wspólnej oferty sprzedażowej, stron/ sklepów internetowych, portali, 
logistyki dostaw.

MINIMALNA WARTOŚĆ OPERACJI: 50 000 ZŁ.
MAKSYMALNA  KWOTA DOFINANSOWANIA: 50 000 ZŁ.

POZIOM DOFINANSOWANIA:
nie wyższy niż 70% kosztów kwalifikowalnych - podmioty wykonujące działalność 
gospodarczą.
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Zachowanie dziedzictwa lokalnego specyficznego dla danego obszaru.

KOGO DOTYCZY?
instytucje publiczne;
jednostki samorządu terytorialnego;
organizacje pozarządowe;
pozostałe osoby prawne z wyłączeniem województw oraz jednostki organizacyjne nie 
posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną  - jeżeli 
ich siedziba lub oddział znajduje się na obszarze objętym LSR.

ZAKRES WSPARCIA OPERACJI: 
rewitalizacja, ochrona i zabezpieczenie obiektów zabytkowych, wpisanych do 
ewidencji zabytków, cennych kulturowo;
spójne znakowanie obiektów dziedzictwa kulturowego;
zachowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego obszaru LGD.

WSKAŹNIKI REALIZACJI: 
liczba  zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku 
wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii

MINIMALNA WARTOŚĆ OPERACJI: 50 000 ZŁ.
MAKSYMALNA  KWOTA DOFINANSOWANIA: DO 50 000 ZŁ

POZIOM DOFINANSOWANIA:                                                                                        
nie wyższy niż 63,63% kosztów kwalifikowanych - jednostki sektora finansów 
publicznych;
nie wyższy niż 70% kosztów kwalifikowanych - podmioty wykonujące działalność 
gospodarczą;
do 100% kosztów kwalifikowanych - pozostałe podmioty.
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W ramach projektów planowane są przedsięwzięcia wzmacniające rozwój i wzrost 
konkurencyjności producentów zdrowej żywności, rozwój rynków zbytu i sieci 
współpracy w obszarze zdrowej żywności

KOGO DOTYCZY?
grupy nieformalne (po użyczeniu osobowości prawnej od organizacji pozarządowej);
organizacje pozarządowe;
instytucje kultury;
jednostki samorządu terytorialnego.

OBSZAR WSPARCIA OPERACJI W 2019R.:
organizacja wydarzeń o zasięgu i znaczeniu regionalnym, promującychobszar: atrakcje 
i produkty LGD, produkty przedsiębiorstw społecznych.

SPOSÓB REALIZACJI: projekt  grantowy

WSKAŹNIKI REALIZACJI:
liczba działań promujących walory przyrodnicze, turystyczne, różnorodność kulturową 
i dziedzictwo przyrodnicze Mazur.

MINIMALNA KWOTA GRANTU: 5 000 ZŁ
MAKSYMALNA KWOTA GRANTU: 10 000 ZŁ

POZIOM DOFINANSOWANIA:
w przypadku jednostek samorządu terytorialnego nie wyższy niż 63,63% kosztów 
kwalifikowalnych;
w przypadku organizacji pozarządowych do 100% kosztów kwalifikowalnych.
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PROMOWANIE: PRODUKTÓW 

LUB USŁUG LOKALNYCH, 
RYNKÓW ZBYTU PRODUKTÓW 

I USŁUG LOKALNYCH, 
TURYSTYKI, REKREACJI 

LUB KULTURY



KOSZTY KWALIFIKOWALNE

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji 
kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się 
koszty: 

1. ogólne (związane z wydatkami dot. budowy, 
nabycia nieruchomości, maszyn, takie jak 
honoraria architektów, inżynierów, opłaty za 
konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie 
zrównoważenia środowiskowego i 
gospodarczego, w tym studia wykonalności);

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;

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 

9

�
KLUCZOWE POJĘCIA

odrębnych przepisów w związku z 
zatrudnieniem tych pracowników - w przypadku 
operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 
2 lit. b i pkt 3 (tworzenie lub rozwój inkubatorów 
przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, 
wspieranie współpracy między podmiotami w 
ramach krótkich łańcuchów dostaw, 
świadczenia usług turystycznych lub rozwijania 
rynku zbytu produktów lub usług lokalnych);

9. podatku od towarów i usług (VAT), z 
wyjątkiem podatku, który można odzyskać na 
mocy prawodawstwa krajowego VAT;

10. które są uzasadnione zakresem operacji, 
niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz 
racjonalne. 

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także 
wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w 
art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 (w 
formie robót budowlanych, towarów, usług).
 
W ramach wkładu rzeczowego należy wymienić 
poszczególne elementy operacji tj. zadanie 
które obejmują wkład rzeczowy w postaci 
udostępnionych towarów gruntu lub 
nieruchomości, sprzętu lub surowców oraz 
takie, których realizacja odbywa się z udziałem 
pracy własnej. 

Wartość wkładu rzeczowego nie jest 
ograniczona. Pomimo braku przepisu 
limitującego wysokość wkładu niepieniężnego, 
wnioskowana kwota pomocy(oraz wypłacona) 
nie może być wyższa niż suma wszystkich 
kosztów kwalifikowalnych pomniejszona o 
wartość wkładu rzeczowego.
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Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się 
kosztów inwestycji polegającej na budowie albo 
przebudowie liniowych obiektów budowlanych w 
części dotyczącej realizacji odcinków 
zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym 
LSR.

Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są 
uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 
10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych 
operacji, a koszty zakupu środków transportu - w 
wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych 
kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych 
o koszty ogólne.

Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane, 
jeżeli beneficjent:

1. zrealizował operację lub jej etap, zgodnie z 
warunkami określonymi w rozporządzeniu i w 
umowie oraz w innych przepisach dotyczących 
inwestycji objętych operacją, w tym poniósł 
związane z tym koszty, nie później niż do dnia 
złożenia wniosku o płatność;

2. zrealizował lub realizuje zobowiązania określone 
w umowie;

3. udokumentował zrealizowanie operacji lub jej 
etapu, w tym poniesienie kosztów 
kwalifikowalnych z tym związanych.

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w 
pełnej wysokości, jeżeli:

1. zostały poniesione:

• od dnia, w którym została zawarta umowa, a w 

przypadku kosztów ogólnych - od dnia 1 stycznia 
2014 r.;

• zgodnie z przepisami o zamówieniach 
publicznych, (gdy przepisy te mają zastosowanie, 
do projektów grantowych nie stosuje się 
przepisuw zakresie konkurencyjnego trybu 
wyboru wykonawców;.

• w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku 
transakcji, której wartość, bez względu na liczbę 
wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. 
złotych - w formie rozliczenia bezgotówkowego;

2. zostały uwzględnione w oddzielnym systemie 
rachunkowości albo do ich identyfikacji 
wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy.

GRUPY DEFAWORYZOWANE

•   osoby długotrwale bezrobotne (pozostające 
bez pracy łącznie przez ponad 12 miesięcy w 
okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów 
odbywania stażu i przygotowania zawodowego 
dorosłych)

• osoby do 25 lat o niskich kwalifikacjach 
zawodowych,

•   kobiety mieszkające na wsi (miejscowości do 5 
tys. mieszkańców),

•   osoby po 50 roku życia.
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KLUCZOWE POJĘCIA



1. ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI
a) do specjalizacji zaliczono głównie branże związane z produkcją i przetwórstwem żywności;
b) rozwój specjalizacji poprzez wykorzystanie walorów ekologicznych regionu do produkcji 
zdrowej i wysokiej jakości żywności na potrzeby realizacji Programu wybrano m.in. następujące 
branże zaliczone do tej specjalizacji:
• produkcja artykułów spożywczych i napojów;
• specjalistyczna produkcja na potrzeby rolnictwa (np. produkcja maszyn, nawozów);
• działalność usługowa związana ze sprzedażą,  promocją i eksportem żywności.

2. MEBLARSTWO I PRZEMYSŁ DRZEWNY
a) do specjalizacji zaliczono branże, dla których podstawowym surowcem jest drewno  od firm 
przetwórczych, po producentów mebli oraz firmy zajmujące się ich sprzedażą;
b) rozwój specjalizacji poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii i zastosowanie 
nowoczesnego wzornictwa (design) na potrzeby realizacji Programu wybrano m.in. następujące 
branże zaliczone do tej specjalizacji:
• produkcja różnych wyrobów z drewna oraz korka;
• produkcja mebli;
• usługi projektowe, wzornictwo i design dla branży meblarskiej;
• produkcja innych wyrobów stolarskich (np. okna, drzwi etc.);
• naprawa, konserwacja, sprzedaż i dystrybucja wyrobów drewno-meblarskich.

3. EKONOMIA WODY
a) różnorodne branże oparte na wykorzystaniu wody – od branży turystycznej, ochrony 
środowiska, gospodarowania odpadami, po sektor transportu wodnego i produkcji energii;
b) rozwój specjalizacji poprzez zrównoważone wykorzystanie wody z poszanowaniem jej 
zasobów naturalnych na potrzeby realizacji Programu wybrano m.in. nast. branże zaliczone do 
tej specjalizacji:
• pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
• transport wodny;
• produkcja jachtów i łodzi.

INTELIGENTNE
SPECJALIZACJE

WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
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HARMONOGRAM

NABORU
WNIOSKÓW

PRZEDSIĘWZIĘCIE CZAS NABORU WNIOSKU/FORMA

Zachowanie dziedzictwa
lokalnego 

Sieć podmiotów I półrocze 2019 
konkurs

I półrocze 2019 
konkurs

Wspieranie udziału społeczności 
lokalnej w realizacji LSR 

I półrocze 2019
I półrocze 2020

projekt grantowyA
START UP I półrocze 2019 

konkursB.1

INKUBATORB.3
I półrocze 2019 

konkurs

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

I półrocze 2019 
konkursB.2

C
E

Promowanie: produktów lub usług
lokalnych, rynków zbytu produktów 
i usług lokalnych,turystyki, rekreacji 
lub kultury 

I półrocze 2019 
projekt grantowyG



Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 
społeczności;

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców;

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 
2015 r. (t.j. Dz. U. 2017 poz. 772);

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. 
nr 1303/2013;

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 
2013 r. nr 1305/2013;

Rozporządzenie Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 651/2014.
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Notatki



BIURO
ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica
czynne  poniedziałek-piątek
godzina 8:00-16:00

KONTAKT DYREKTOR BIURA
Daniel Bugajski
d.bugajski@lgdbmk.pl

REFERENT DS. MONITORINGU I ROZLICZEŃ
Renata Milewska
r.milewska@lgdbmk.pl

SPECJALISTA DS. SPRAWOZDAWCZOŚCI I RLKS
Anna Just-Bugajska
a.just@lgdbmk.pl

SPECJALISTA DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ I ANIMACJI LOKALNEJ
Monika Robaczewska
m.robaczewska@lgdbmk.pl

ZAPRASZAMY
DO KORZYSTANIA 
Z BEZPŁATNYCH 

USŁUG DORADCZYCH
tel. (89) 625 43 37
kom. 784 556 520
e-mail: biuro@lgdbmk.pl

LGD Brama Mazurskiej Krainy
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