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Słowem wstępu, czyli dla kogo jest ten przewodnik?

Oddajemy w Państwa ręce przewodnik prezentujący efekty współpracy mieszkańców
gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie oraz Miasta Chełmża, którzy
w 2015 roku zaangażowali się w proces przygotowania Strategii Rozwoju Lokalnego
Kierowanego przez Społeczność poprzez udział w spotkaniach, warsztatach partycypacyjnych, badaniach, sondażach i konsultacjach.

Wynik tej pracy został uporządkowany i dostosowany do wymagań formalnych określonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, by w końcu przybrać formę oficjalnego
dokumentu strategicznego, złożonego do Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod koniec 2015 roku w ramach konkursu na wybór Lokalnych Grup Działania do
realizacji Strategii Rozwoju. W wyniku konkursu Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku
(LGD) uzyskała pozytywną ocenę przygotowanej Strategii, a następnie w dniu 19 maja
2016 roku przedstawiciele Zarządu LGD podpisali z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowę ramową o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju
Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 na łączny budżet
ok. 16 mln. zł.

Niniejszy poradnik skierowany jest do mieszkańców obszaru objętego LSR, czyli mieszkańców gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie oraz Miasta Chełmża,
a także do wszystkich zainteresowanych działaniami LGD Ziemia Gotyku i możliwościami realizacji projektów współfinansowanych ze środków LSR.

Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja stanie się dla Państwa cennym źródłem informacji o Strategii i zachętą do współpracy z Lokalną Grupą Działania Ziemia Gotyku na rzecz
rozwoju naszego obszaru i realizacji ambitnych celów.
Życzymy ciekawej lektury!
Zarząd LGD Ziemia Gotyku
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Kilka faktów o LGD Ziemia Gotyku.

Czym jest LGD
Ziemia
Gotyku?

LGD to skrót od nazwy Lokalna Grupa Działania. Działa w formie stowarzyszenia, które zostało założone w dniu 29 stycznia
2015 roku w Chełmży przez 27 członków założycieli, w tym Gminy Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie oraz Miasto
Chełmża.

Stowarzyszenie LGD Ziemia Gotyku kontynuuje i rozwija działalność Fundacji Ziemia Gotyku LGD, która działała na rzecz rozwoju gmin wiejskich Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie w latach
2006-2015 realizując unijny Program LEADER i dwie strategie rozwoju lokalnego w latach 2006-2008 oraz
2009-2015.
Według stanu na październik 2016 roku LGD liczy 41 członków, w tym 15 osób prawnych tj. gmin, stowarzyszeń, spółek i spółdzielni socjalnych. LGD jest partnerstwem różnych sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego. Parytety sektorowe są bardzo ważne w Radzie LGD, która jest 15 osobowym
organem odpowiedzialnym za ocenę i wybór projektów, które będą złożone do LGD w odpowiedzi na
ogłaszane nabory wniosków.

Jakie
cele ma
stowarzyszenie?

Zmniejszanie
poziomu ubóstwa
i wykluczenia
społecznego
na obszarze
działania LGD

Poprawa
standardu
i jakości życia
mieszkańców

Czym zajmuje
się biuro LGD?

LGD działa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów
wiejskich i rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność
oraz w celu zwiększenia poziomu partycypacji społecznej
i szeroko rozumianej aktywności obywatelskiej na obszarach
wiejskich. Naszymi celami są także:

Aktywizacja
lokalnych
społeczności

Informujemy

Rozwój
gospodarczy
i tworzenie
nowych miejsc
pracy

Doradzamy

Szkolimy

Ochrona
środowiska
i klimatu

Animujemy

Promocja
lokalnych
zasobów

Promujemy
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Z kim i dla kogo? Geneza strategii rozwoju obszaru LGD.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla obszaru LGD Ziemia Gotyku
powstawała w okresie od marca do grudnia 2015 roku. Została opracowana przez przedstawicieli LGD
i pracowników biura LGD. W przygotowaniu LSR wykorzystano wyniki badań ewaluacyjnych w zakresie
wdrażania LSR za okres 2009-2015.
Wstępny proces partycypacji rozpoczęty został jeszcze przez Fundację Ziemia Gotyku LGD w marcu 2015
r. w formie organizowanych w każdej z gmin partnerskich spotkań informacyjno-konsultacyjnych, podczas
których przedstawiciele LGD prezentowali efekty realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju z lat 2009-2015 oraz
instrument RLKS („rozwój lokalny kierowany przez społeczność”) na lata 2014-2020.
Instrument RLKS (ang. Community-led local development – CLLD) oparty jest na metodzie LEADER stosowanej w perspektywie finansowej Unii Europejskiej (UE) 2007-2013 w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich. Od 2014 roku metoda LAEDER została poszerzona i jako tzw. „RLKS” umożliwia zastosowanie metody LEADER także w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

sieciowanie
i współpraca

oddolność

RLKS
zachowuje podstawowe
założenia metody LEADER

terytorialność

RLKS
innowacyjność

decentralizacja
zarządzania
i finansowania

zintegrowanie

partnerstwo

Zarząd LGD Ziemia Gotyku, stosując zasady metody LEADER, opracował strategię, podejmując szereg
działań partycypacyjnych, włączając lokalną społeczność w przygotowanie i następnie realizację LSR.
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Proces partycypacyjnego opracowania Strategii
Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR).

Konsultacje
z ogółem społeczności lokalnej

• ankiety OnLine „Baza pomysłów”, badanie przedsiębiorczości, formularze konsultacyjne,
• otwarte spotkania informacyjno-konsultacyjne, debaty, forum lokalne.

Zespół
partycypacyjny

• warsztaty partycypacyjne na każdym etapie planowania
LSR.

Zespół roboczy
do spraw LSR

• przedstawiciele biura i Zarządu Stowarzyszenia - koordynacja procesu przygotowania LSR i opracowania poszczególnych elementów.

Obszar „Ziemi Gotyku”
Punktem wyjścia do opracowania strategii była diagnoza społeczno-gospodarcza obszaru LGD, który obejmuje Miasto Chełmża i gminy wiejskie wokół tj. Gmina Chełmża, Łubianka, Łysomice (powiat toruński)
i Papowo Biskupie (powiat chełmiński). Znacząca część tego obszaru należy do krainy geograficzno-historycznej, leżącej pomiędzy Drwęcą a dolną Wisłą zwanej Ziemią Chełmińską.
Cennym zasobem „Ziemi Gotyku” są zabytki architektury sakralnej i świeckiej. Najważniejsze z nich to
Zamek Krzyżacki w Zamku Bierzgłowskim, ruiny zamku krzyżackiego w Papowie Biskupim, 57 zespołów
pałacowo-parkowych i podworskich parków oraz 14 gotyckich i neogotyckich kościołów.
Obszar posiada kilka atrakcji turystycznych, które przyciągają turystów zarówno z pobliskiego miasta Torunia, jak i z całego województwa. Istotnym walorem turystycznym są dwa jeziora: Chełmżyńskie na terenie
miasta i gminy Chełmża oraz Kamionkowskie w gminie Łysomice. Oba jeziora posiadają sezonową bazę
turystyczną i kąpieliska.
Poza wymienionymi ośrodkami wypoczynkowymi funkcjonują również gospodarstwa agroturystyczne
i zagrody edukacyjne. Przez teren LSR prowadzi szereg szlaków turystycznych, pieszych i rowerowych, także Szlak Tradycji i Smaku będący efektem projektu współpracy Fundacji „Ziemia Gotyku”
(www.szlaktradycji.pl).
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Jakie są główne cele Strategii Rozwoju Lokalnego
Kierowanego przez Społeczność?

Cele główne

C1:
Wzrost
gospodarczy
obszaru
LSR Ziemia
Gotyku

C2:
Poprawa
standardu życia
na obszarze
LSR

C3:
Podniesienie
poziomu
kapitału
społecznego
na obszarze
LSR

Cele szczegółowe

Przedsięwzięcia

C1.1. Tworzenie nowych
miejsc pracy, w tym dla
grup defaworyzowanych do
2023 roku

P1.1.1. „Tu żyję i
tu pracuję” - nowe
miejsca pracy na
ziemi gotyku”

C1.2. Wzrost konkurencyjności mikro i małych firm do
2023 roku

P1.2.1.„Chełmża
ośrodkiem
przedsiębiorczości
lokalnej”

C2.1. Rewitalizacja miejscowości wiejskich o dużej
koncentracji problemów
społeczno -gospodarczych
do 2023 roku

P2.1.1. „Odnowione wsie
szansą dla ich
mieszkańców”

C2.2. Powstanie i rozwój
atrakcyjnej bazy rekreacyjnej,
kulturalnej, turystycznej i
zabytkowej do 2023 roku

Zakres tematyczny
naboru wniosków
Podejmowanie działalności gospodarczej
Rozwijanie działalności gospodarczej
Tworzenie i rozwój inkubatorów
przedsiębiorczości
Wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw

Rewitalizacja miejscowości wiejskich

P2.2.1. „Ziemia
Gotyku atrakcyjna
dla mieszkańców i
turystów”

Budowa, przebudowa ogólnodostępnej
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej,
rekreacyjnej i kulturowej

C3.1.Rozwijanie lokalnych
inicjatyw społecznych
i kulturalnych do 2023 roku

P3.1.1. „Razem
dla siebie i dla
innych”

Lokalne inicjatywy społeczne i kulturalne

C3.2. Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej
osób zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym
do 2023 roku

P3.2.1. „Lokalne
Ośrodki Włączenia Społecznego”

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób
zagrożonych ubóstwem wykluczeniem
społecznym

C3.3 Aktywizacja i animacja
lokalnej społeczności do
2023 roku

P3.3.1. „Lokalna
Grupa Działania
animatorem życia
społecznego”

Działania własne LGD – koszty bieżące
i aktywizacja, projekty współpracy

Proces wdrażania LSR

Wdrażanie LSR
odbywa się poprzez
ogłaszane nabory
wniosków w trybie konkursowym lub nabór
grantobiorców.
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Pracownicy Biura LGD
wspierają potencjalnych Wnioskodawców
udzielając doradztwa.

Wnioskodawcy składają wnioski, a następnie
po podpisaniu umowy
realizują projekty
wybrane przez LGD.

Przedsięwzięcie 1.1.1. „TU ŻYJĘ I TU PRACUJĘ”
– NOWE MIEJSCA PRACY NA ZIEMI GOTYKU”
Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez:
a. Premie na podejmowanie działalności gospodarczej w wysokości 50 tys. zł
b. Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej do 300 tys. zł na beneficjenta (minimalna wartość operacji 50 tys. zł. zgodnie z zasadami programu, minimalna wartość dofinansowania operacji powyżej 25
tys. zł) – poziom dofinansowania do 60%
c. Podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w zakresie podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej (jako element operacji podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej).

Planuje się udzielenie 15 premii po 50 tys. zł w okresie 2016-2021, łącznie 750
tys. zł. Planuje się udzielenie wsparcia na rozwój 15 firm w okresie 2016-2021,
łącznie budżet 2 mln 250 tys. zł

Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej dotyczy wszystkich działalności (wg PKD), z wykluczeniem działalności nieobjętych wsparciem zgodnie z zapisami rozporządzenia wykonawczego do poddziałania 19.2. PROW na lata 2014-2020.
Premiowane będą operacje (projekty) zakładające realizację celów środowiskowych lub klimatycznych
oraz innowacyjnych.
Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020

Przedsięwzięcie 1.2.1. „CHEŁMŻA OŚRODKIEM
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LOKALNEJ”
Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na terenie Miasta Chełmża, jako ośrodka rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru LSR ma charakter dwutorowy: poprzez stworzenie za pośrednictwem inkubatora
przedsiębiorczości warunków do tworzenia się i rozwoju nowych przedsiębiorstw lokalnych oraz poprzez
wsparcie inwestycyjne podnoszące konkurencyjność istniejących przedsiębiorstw.

Planowany budżet na tworzenie i rozwój inkubatora -1 436 339,00 zł
Planowany budżet na projekt grantowy 400 tys. zł w okresie 2019-2021
(minimum 8 wspartych firm)

Wsparcie inwestycyjne dla mikro i małych przedsiębiorstw poprawiające konkurencyjność małych lokalnych firm w wysokości od 10 do 50 tys. zł.
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Premiowane będą operacje (projekty) zakładające realizację zasad zrównoważonego rozwoju i równości
szans (dodatkowe punkty za zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym).
Źródło finansowania:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 7 - Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

Przedsięwzięcie 2.1.1. „ODNOWIONE WSIE SZANSĄ
DLA ICH MIESZKAŃCÓW”
Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez:
Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich, w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, zgodne z Gminnymi Programami Rewitalizacji.
Przedsięwzięcie dotyczy rewitalizacji rozumianej, jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz
lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji.

Maksymalny % poziom dofinansowania (kwota wsparcia w ramach LSR): 85%
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020 Oś priorytetowa 7 - Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

Przedsięwzięcie 2.2.1. „ZIEMIA GOTYKU ATRAKCYJNA DLA
MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW”
Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez:
Działania inwestycyjne, przyczyniające się do podniesienia standardu życia mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej i kulturalnej obszaru LSR, w tym:
• budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej,
lub kulturalnej,
• zachowanie dziedzictwa lokalnego np. restauracja lub renowacja obiektów zabytkowych.
Operacje w ramach tego przedsięwzięcia będą mogły realizować w szczególności jednostki samorządu
terytorialnego, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe.

Maksymalny % poziom dofinansowania (kwota wsparcia w ramach LSR):
• jednostki sektora finansów publicznych - 63,63 % kosztów kwalifikowalnych
• pozostałe podmioty – nie wyższy niż 85 % kosztów kwalifikowalnych

Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.
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Przedsięwzięcie 3.1.1. „RAZEM DLA SIEBIE
I DLA INNYCH”
Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez:
Inicjatywy oddolne, promujące lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz inne atrakcje turystyczne i produkty lokalne, opracowanie i stworzenie materiałów promocyjno-informacyjnych oraz
poprzez działania edukacyjne podnoszące wiedzę mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i klimatu.
Operacje w ramach tego przedsięwzięcia będą mogły realizować w ramach tzw. „projektów grantowych”
organizacje pozarządowe oraz instytucje kultury (maks. 20% wartości całego projektu grantowego).

Minimalna wartość grantu 5 tys. zł maksymalna 25 tys. zł.
Maksymalny % poziomu dofinansowania (kwota wsparcia w ramach LSR)
nie wyższy niż 90% kosztów kwalifikowalnych (min. 10 % wkład własny finansowy
lub niefinansowy)
Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

Przedsięwzięcie 3.2.1. „LOKALNE OŚRODKI
WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO”
Przedsięwzięcie dotyczy aktywizacji społecznej i zawodowej osób
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez:
1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia
rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
a) kluby samopomocy,
b) świetlice środowiskowe,
c) kluby młodzieżowe,
d) kluby pracy,
e) aktywizacja społeczno-zawodowa.
2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: usług wzajemnościowych, samopomocowych; lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej.
3. Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej.

Maksymalny % poziomu dofinansowania (kwota wsparcia w ramach LSR): 85%

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020 Oś priorytetowa 11 - Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.
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Przedsięwzięcie 3.3.1. „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ANIMATOREM ŻYCIA SPOŁECZNEGO”

Zakres przedsięwzięcia obejmuje funkcjonowanie biura LGD w Brąchnówku oraz realizację działań aktywizacyjnych, animacyjnych oraz projektów współpracy.
Szczegółowe działania aktywizacyjne LGD zawarte są w Planie komunikacji zamieszczonym na stronie
internetowej LGD.
Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 jako fundusz wiodący na
koszty bieżące i aktywizację oraz na realizację projektów współpracy.

BUDŻET LSR

LSR jest strategią wielofunduszową współfinansowaną z 3 źródeł

Nazwa funduszu UE

Europejski
Fundusz Rolny na
Rzecz Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
(EFRROW)

Europejski Fundusz
Rozwoju
Regionalnego
(EFRR)
Europejski Fundusz
Społeczny
(EFS)

Fundusz wiodący
(EFRROW)

Program

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020
(PROW)

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020
(RPO WK-P)

Maksymalna kwota
[PLN]

Poddziałanie
19.2 – Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność

6 000 000,00

Poddziałanie
19.3 – Przygotowanie i realizacja
działań w zakresie współpracy z
lokalną grupą działania

120 000,00

Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny
kierowany przez społeczność
Działanie 7.1. Rozwój lokalny
kierowany przez społeczność

5 564 664,00

Oś priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Działanie 11.1
Włączenie społeczne
na obszarach objętych LSR

2 258 409,00

Wsparcie funkcjonowania LGD
(koszty bieżące i aktywizacja/animacja)

SUMA LSR
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Działanie

2 050 000,00

15 993 073,00

Najważniejsze zasady realizacji projektów
współfinansowanych ze środków Strategii

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Na co można uzyskać dofinansowanie i jakie projekty preferujemy?

podejmowanie działalności
gospodarczej

inwestycje w rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej,
kulturalnej i zabytkowej

rozwijanie działalności
gospodarczej

zakres
dofinasowania

rozwijanie lokalnych
inicjatyw społecznych
i kulturalnych

Kto może uzyskać dotację?

Powiat, którego
siedziba nie znajduje się na
obszarze objętym wsparciem,
jeżeli przynajmniej jedna z
gmin wchodzących w skład
tego powiatu znajduje się na
terenie objętym LSR.

Osoba fizyczna:
• będąca obywatelem państwa
członkowskiego Unii Europejskiej
• pełnoletnia
• mająca miejsce zamieszkania na
obszarze wiejskim objętym LSR
• miejsce oznaczone adresem, pod
którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do CEiDG,
znajduje się na obszarze wiejskim
objętym LSR

Gmina, której
siedziba nie znajduje
się na obszarze
objętym wsparciem, jeśli jej
obszar jest obszarem wiejskim
objętym LSR, w ramach której
zamierza realizować operację.

Osoba prawna:
• z wyłączeniem województwa
– jeśli siedziba tej osoby lub
jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

Jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
jeśli siedziba tej jednostki lub
jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.
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O jaką kwotę i poziom dofinansowania można się starać?
Zarówno kwota, jak i poziom dofinansowania zróżnicowane są w zależności od rodzaju
działania i podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy:
• podejmowanie działalności gospodarczej - premia w wysokości 50.000 zł wypłacana
w dwóch transzach:
- I transza w wysokości 80% tj. 40.000 zł
- II transza w wysokości 20% tj. 10.000 zł

• pozostałe działania – dofinansowanie w wysokości do 300.000 zł przyznawane w formie refundacji poniesionych kosztów, z wyjątkiem podmiotów będących jednostkami sektora finansów publicznych. Wysokość dofinansowania:
- do 60% kosztów kwalifikowalnych – przedsiębiorcy
- 63,63% kosztów kwalifikowalnych – jednostki sektora finansów publicznych
- do 90% kosztów kwalifikowalnych – pozostałe podmioty
Minimalna całkowita wartość operacji – 50.000 zł.

Koszty kwalifikowalne, czyli te, które podlegają refundacji to m.in.:
•
•
•
•

zakup robót budowlanych lub usług
zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, licencji
zakup nowych maszyn lub wyposażenia
zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą
• podatek od towarów i usług (VAT) – w przypadku podmiotów nie będących płatnikami VAT.

Czy każdy może uzyskać dofinansowanie?
– podstawowe wymogi dla beneficjentów
Pomoc na realizację operacji jest przyznawana, jeżeli:
• podmiot uzyskał numer identyfikacyjny,
• koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych,
• operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach,
• operacja zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR,
• inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością,
• operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;
• minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;
• podmiot wykaże, że posiada doświadczenie lub posiada zasoby lub posiada kwalifikacje odpowiednie
do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować,
• realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych,
• została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
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Co jeszcze należy spełniać – wymogi specyficzne dla poszczególnych działań
i programów:

Podejmowanie działalności gospodarczej:
O pomoc nie mogą ubiegać się:
• osoby podlegające społecznemu ubezpieczeniu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie
chyba, że podejmują działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów
• osoby, które w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej.

Rozwijanie działalności gospodarczej:
Pomoc przyznawana jest:
• podmiotowi, który w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się
przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność,
• podmiotowi, któremu nie została dotychczas przyznana pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo upłynęły co najmniej 2 lata od dnia przyznania ww. pomocy.

Beneficjent (po podpisaniu umowy o przyznanie pomocy) zobowiązany jest do:
• utrzymania miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji,
• osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,
• realizacji operacji zgodnie z postanowieniami umowy i biznesplanem.

Zachowanie dziedzictwa lokalnego/ budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej:
• pomoc jest przyznawana, jeśli operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

Promowanie obszaru objętego LSR:
• projekt nie służy indywidualnej promocji produktów lub usług lokalnych;
• projekt nie dotyczy realizacji wydarzeń cyklicznych.

13

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020
Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku będzie realizowała również działania w ramach osi 7 i 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Kujawsko-Pomorskiego, które są finansowane z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)

EFRR
oś 7

projekty
infrastrukturalne

EFS
oś 11

projekty
„miękkie”

W ramach osi 7 realizowane będą działania związane z rewitalizacją miejscowości wiejskich oraz działania wspierające przedsiębiorczość lokalną. Działania rewitalizacyjne muszą być powiązane z działaniami
realizowanymi z EFS i stanowić kompleksowy projekt rewitalizacyjny. Projekt infrastrukturalny w ramach
osi 7 może powstać wyłącznie wtedy, gdy jego uzupełnieniem będą działania „miękkie”. Przedsięwzięcia
w ramach osi 11 muszą przyczynić się do zwiększenia aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Projekty w ramach osi 11 mogą być realizowane samodzielnie, jeżeli nie występują potrzeby w zakresie infrastruktury.

Projekty grantowe
Przedsięwzięcie 2.2.1.
„Ziemia Gotyku atrakcyjna
dla mieszkańców i turystów”
(całość poprzez granty)

Przedsięwzięcie 3.2.1.
„Lokalne Ośrodki Włączenia
Społecznego”
(70% środków poprzez granty)

Przedsięwzięcie 1.2.1.
„Chełmża Ośrodkiem Przedsiębiorczości Lokalnej”
(granty dla przedsiębiorców)

LGD jako Beneficjent „Projektu grantowego”
ogłasza nabory dla grantobiorców, którzy
będą realizować granty służące osiągnięciu
celu większego projektu grantowego
Grantobiorcy wybrani przez
LGD realizują granty – LGD
rozlicza, monitoruje, wypłaca
środki

Zarząd Województwa rozlicza
LGD z realizacji całego „Projektu grantowego”

Część działań w LSR będzie miała formę tzw. „projektów grantowych” , które będą składały się
z mniejszych projektów cząstkowych – „grantów” realizowanych przez „grantobiorców”. Projekty
grantowe będą w całości realizowane na poziomie LGD, a LGD z ich efektów będzie się rozliczać
z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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Od pomysłu do projektu - kilka praktycznych wskazówek
dla Wnioskodawców

pomysł

nabór
wniosków

wypełnienie fiszki
projektowej

złożenie wniosku
w biurze LGD
w terminie
wskazanym
w ogłoszeniu

weryfikacja
formalna wniosku
w Urzędzie
Marszałkowskim

podpisanie
umowy

doradztwo
w biurze LGD

ogłoszenie
o naborze
wniosków

ocena i wybór
wniosku przez
Rade LGD
(do 45 dni)

przekazanie
wybranych wniosków do Urzędu
Marszałkowskiego

realizacja projektu
(maksmyalnie
2 lata)

rozliczenie
projektu

Podstawy prawne:
• Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz.349)
• Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015 poz.
378 )
• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 roku 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 (Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.)
• Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z 27.07.2016 r.
Źródła informacji:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.minrol.gov.pl
www.mojregion.eu
www.arimr.gov.pl
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Jak komunikujemy się z lokalną społecznością ?
czyli zaproszenie do współpracy i do współdziałania

Plan komunikacji to strategia komunikacji LGD, która określa warunki aktywnego i ciągłego uczestnictwa lokalnej społeczności w bieżącym wdrażaniu lokalnej strategii rozwoju oraz budowaniu potencjału
kapitału społecznego na obszarze LSR. Plan komunikacji LSR jest ściśle powiązany z procesem wdrażania
LSR, z planem działania i budżetem LSR.
Głównym celem działań komunikacyjnych Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku jest skuteczne i systematyczne podnoszenie poziomu wiedzy mieszkańców na temat Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), celów
i przedsięwzięć.
Przedstawiciele LGD Ziemia Gotyku komunikują się z lokalną społecznością w sposób ciągły oraz
poprzez różnorodne formy działań komunikacyjnych dostosowane do odbiorców i treści przekazu:

Kampanie informacyjne

Szkolenia
Warsztaty tematyczne

Stoiska promocyjne
i informacyjne na imprezach lokalnych typu festyny, festiwale

Materiały informacyjne
i promocyjne

Seminaria, konferencje,
otwarte spotkania informacyjno-konsultacyjne

Krótkie filmy promujące
obszar LSR

Artykuły informacyjne i promocyjne na stronach internetowych
Artykuły w prasie lokalnej

Doradztwo indywidualne
i zbiorowe

Konkursy dla dzieci, młodzieży
i dorosłych np. plastyczny,
fotograficzny, filmowy

Forum współpracy

Komunikacja wewnętrzna w LGD

Badania satysfakcji odbiorców
działań komunikacyjnych LGD

Działania komunikacyjne są kierowane do określonych grup docelowych, do których LGD zamierza docierać z przekazem komunikacyjnym: potencjalni wnioskodawcy LSR, wnioskodawcy LSR, osoby z grup
defaworyzowanych, członkowie LGD, instytucje i organizacje współpracujące z LGD, ogół społeczności
lokalnej.
Zapraszamy do współpracy i współdziałania.
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