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Gminy członkowskie: 
 Dzierżoniów,  

 Jordanów Śląski,  

 Łagiewniki,   

 Marcinowice,  

 Mietków,   

 Niemcza,   

 Piława Górna,  

 Sobótka 

 



 

 

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR)  

jest dokumentem określającym kierunek 

rozwoju obszarów wiejskich objętych 

działaniami Lokalnej Grupy Działania w 

ramach realizacji Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  
 



Dostępna jest do pobrania 

na stronie internetowej 

LGD Ślężanie 

www.slezanie.eu                          

w zakładce  

PROW 2014-2020 

http://www.slezanie.eu/


 Cel ogólny 1:  

Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru LSR do 

2022 r. 

 Cel ogólny 2:  

Zwiększenie atrakcyjności obszaru LSR do 2022 r. 

 Cel ogólny 3:  

Aktywizacja mieszkańców obszaru LSR do 2022 r. 

 



 Cel szczegółowy 1.1 
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 r. 
 Cel szczegółowy 2.1 

Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury 
turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej oraz rewitalizacja i 
poprawa estetyki przestrzeni publicznej na obszarze LSR 
do 2022 r. 
 Cel szczegółowy 3.1  
Aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR do 
2022 r. 
 Cel szczegółowy 3.2  
Promocja zasobów lokalnych obszaru LSR do 2022 r. 

 



 Przedsięwzięcie: 1.1.1  

Zwiększenie liczby funkcjonujących podmiotów gospodarczych na 

obszarze LSR: 

(realizowane w formie konkursu na premię ryczałtową) pozwoli na 

wsparcie przez LGD zakładania nowych firm. Premia w wysokości 

60.000 zł na jednego wnioskodawcę będzie przekazywana w dwóch 

płatnościach, pod warunkiem prawidłowego zrealizowania biznesplanu 

i utworzenia minimum jednego miejsca pracy (w przeliczeniu na pełne 

etaty średnioroczne), w tym samozatrudnienie.  



 Przedsięwzięcie: 1.1.2  

Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród mieszkańców obszaru 

LSR 

(realizowane w formie konkursu) umożliwi wspieranie przedsiębiorców 

z obszaru LGD, którzy planują stworzenie nowego miejsca pracy (w 

przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne). W trakcie Programu jeden 

wnioskodawca będzie mógł uzyskać 300.000 zł, stanowiące 

maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych operacji (jej wartość musi 

wynieść co najmniej 50.000 zł).  



 Przedsięwzięcie: 2.1.1  

Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej                                 

i rekreacyjnej na  obszarze LSR – procedura konkursowa 

pozwoli zwiększyć atrakcyjność obszaru LGD dla mieszkańców                                 

i turystów poprzez rozbudowę i poprawę standardu obiektów 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Finansowaniu podlegać 

będzie budowa i przebudowa takich obiektów. Minimalna wartość 

projektu to 50.000 zł. Refundacji podlegać będzie 90% kosztów 

kwalifikowalnych, a w przypadku, gdy z wnioskiem wystąpi jednostka 

sektora finansów publicznych – 63,63%.  



 Przedsięwzięcie: 2.1.2  

Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej                              

i rekreacyjnej na  obszarze LSR – projekt grantowy 

ponownie pozwoli zwiększyć atrakcyjność obszaru LGD, tym razem                   

z szerokim zaangażowaniem mieszkańców i organizacji 

pozarządowych. Finansowaniu podlegać będzie budowa i przebudowa 

obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Minimalna wartość 

jednego grantu to 5.000 zł, a maksymalna to 50.000 zł. Refundacji 

podlegać będzie 90% kosztów kwalifikowalnych. 

 



 Przedsięwzięcie: 3.1.1  

Realizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i 

artystycznych dla mieszkańców obszaru LSR – projekt grantowy 

pozwoli na wsparcie budowania i wzmocnienia kapitału społecznego 

obszaru i szerokiej mobilizacji mieszkańców, liderów lokalnych i 

organizacji pozarządowych do aktywnego działania na rzecz swojej 

małej ojczyzny. Finansowane będą operacje, które najlepiej mobilizują 

lokalne zasoby i pozwalają na budowę lokalnego społeczeństwa 

obywatelskiego, w formie spotkań, szkoleń, warsztatów, konkursów, 

przeglądów itp. Minimalna wartość jednego grantu to 5.000 zł, a 

maksymalna to 50.000 zł. Refundacji podlegać będzie 90% kosztów 

kwalifikowalnych.  
 



 Przedsięwzięcie: 3.2.1  

Opracowanie publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących 

zasobów obszaru – projekt grantowy 

umożliwia finansowanie ze środków LSR rozmaitych działań promocyjnych i 

informacyjnych (np. publikacje, tablice informacyjne, strony internetowe), 

dotyczących zasobów obszaru. Jest to przedsięwzięcie nastawione na poprawę 

wiedzy mieszkańców, ale także turystów odwiedzających obszar LGD. 

Minimalna wartość jednego grantu to 5.000 zł, a maksymalna to 50.000 zł. 

Refundacji podlegać będzie 90% kosztów kwalifikowalnych. 



Lp. Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcia Budżet Razem 

 1. Wsparcie 

rozwoju 

gospodarczego 

obszaru LSR do 

2022 r. 

1.1 Rozwój 

przedsiębiorczości na 

obszarze LSR do 2022 r. 

1.1.1 Zwiększenie liczby funkcjonujących 

podmiotów gospodarczych na obszarze 

LSR 

2 520 000 zł 

3 500 000 zł 
1.1.2 Zwiększenie poziomu zatrudnienia 

wśród mieszkańców obszaru LSR 

980 000 zł 

2. Zwiększenie 

atrakcyjności 

obszaru LSR do 

2022 r. 

2.1 Rozbudowa i poprawa 

standardu infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej 

oraz poprawa estetyki 

przestrzeni publicznej na 

obszarze LSR do 2022 r.. 

2.1.1 Rozbudowa i poprawa standardu 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

na obszarze LSR - procedura konkursowa 

2 000 000 zł 

2 700 000 zł 
2.1.2 Rozbudowa i poprawa standardu 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

na obszarze LSR -  projekt grantowy 

700 000 zł 

3. Aktywizacja 

mieszkańców 

obszaru LSR do 

2022 r. 

3.1 Aktywizacja i 

integracja mieszkańców 

obszaru LSR do 2022 r.. 

3.1.1 Realizacja wydarzeń edukacyjnych, 

kulturalnych, rekreacyjnych i 

artystycznych dla mieszkańców obszaru 

LSR 

500 000 zł 

2 590 000 zł 
3.1.2. Funkcjonowanie LGD 1 650 000 zł 

3.2 Promocja zasobów 

lokalnych obszaru LSR do 

2022 r. 

3.2.1 Opracowanie publikacji i materiałów 

informacyjno-promo-cyjnych 

dotyczących zasobów obszaru 

300 000 zł 

3.2.2 Współpraca regionalna i 

międzynarodowa 

140 000 zł 

RAZEM: 8 790 000 zł 



 Podejmowanie działalności gospodarczej; 

 Rozwój działalności gospodarczej; 

 Konkurs otwarty (infrastruktura); 

 Konkursy na projekty grantowe. 

 



Każdy z podmiotów, który ubiega się o pomoc 

powinien posiadać numer identyfikacyjny nadany w 

trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności 

 



 

 Przedsięwzięcie 1.1.1 Zwiększenie liczby 

funkcjonujących podmiotów gospodarczych 

na obszarze LSR 

 Finansowanie: 100% 

 Kwota dofinansowania: 60 000,00 zł 

 



 

 O pomoc może ubiegać się podmiot będący 

osobą fizyczną, jeżeli: 

 jest obywatelem państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, 

 jest pełnoletnia, 

 ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym 

LSR. 

 



Środki finansowe z tytułu pomocy wypłacane są po podpisaniu umowy o 

przyznanie pomocy, w dwóch transzach, z tym że: 

pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest 

wypłacana, jeżeli beneficjent: 

 podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, do której stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej, 

 zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie 

ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności, 

 uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane przez 

odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją; 



Druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest 

wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem. 

 

Transze wypłacane są na podstawie Wniosków o płatność składnych do UMWD, 

z którym została zawarta umowa o przyznanie pomocy. Do wniosku załącza się 

dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wypłaty pomocy, których 

wykaz zawiera formularz Wniosku o płatność. 

 

Wniosek o płatność pierwszej transzy pomocy beneficjent składa w terminie 3 

miesięcy od dnia zawarcia umowy, natomiast wniosek o płatność drugiej 

transzy – po spełnieniu warunków wypłaty drugiej transzy (tj. zrealizowaniu 

operacji zgodnie z biznesplanem), w terminie określonym w umowie. 

 



 
Pomoc jest przyznawana jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie: 

 nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym 

zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w 

przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie 

Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja artykułów spożywczych lub 

produkcja napojów, 

 w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy 

nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z 

dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie 

był wpisany do CEIDG 

 – nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie; 

 



 operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do 

której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty 

płatności końcowej, oraz: 

 zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia 

emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na 

podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania 

tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata 

od dnia wypłaty płatności końcowej (samozatrudnienie), lub 

 utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty 

średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie 

osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o 

pracę, 

 



 a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w 

którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej; 

 koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z 

innych środków publicznych; 

 realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków 

publicznych. 

 



 biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, w 

szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w 

ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej 

tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać 

na tę operację; 

 operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie 

zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym 

operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów 

kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową 

wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat 

od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 

2022 r.; 



 operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, 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 na cele 

określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej  

przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania 

zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji. 

 



 ogólne,  

 zakupu robót budowlanych lub usług, 

 zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz 

zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie 

autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych, 

 najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 

 zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, 

 zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów 

osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób 

łącznie z kierowcą, 

 



 zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym 

materiałów, 

 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, 

 podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli podmiot nie ma 

możliwości odzyskania tego podatku na podstawie przepisów 

prawa (na etapie wniosku o płatność wymagana będzie 

interpretacja indywidualna) 



 

 Przedsięwzięcie 1.1.2 Zwiększenie poziomu 

zatrudnienia wśród mieszkańców obszaru LSR, 

 Poziom dofinansowania:70% kosztów 

kwalifikowalnych 

 Pomoc jest przyznawana od 50 000,00zł do 300 

000,00zł 

 



 

O pomoc może ubiegać się podmiot będący: 

 osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, 

jeżeli miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje 

działalność gospodarczą, wpisanym do CEIDG, znajduje się 

na obszarze wiejskim objętym LSR 

 osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli 

siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na 

obszarze wiejskim objętym LSR, albo 

 

 



 Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której 

ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub 

jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, 

 Podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat 

poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy 

wykonywał łącznie co najmniej przez 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.  

W przypadku w/w podmiotów o pomoc mogą się ubiegać mikro lub 

małe przedsiębiorstwa. 
 



Operacja zakłada: 

 utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na 

pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem 

realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to 

miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o 

pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, 

 utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną 

utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym 

upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. 

 



 Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została 

dotychczas przyznana pomoc na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia 

przyznania podmiotowi takiej pomocy. 

 Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została 

dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie tworzenie 

lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów 

rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi, a także nie 

została przyznana [pomoc na wsparcie inwestycji w 

przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój. 

 



 Biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem 

operacji; 

 koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane 

z innych środków publicznych; 

 realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków 

publicznych; 

 Operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, 

złożenie wniosku o płatność końcową nastąpi w 

terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później 

niż do dnia 31 grudnia 2022 r.; 

 



 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 na cele 

określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez 

okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do 

zapewnienia trwałości operacji; 

 została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami 

odrębnymi; 

 



 ogólne,  

 zakupu robót budowlanych lub usług, 

 zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu 

patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw 

majątkowych lub znaków towarowych, 

 najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 

 zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, 

 zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów 

osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z 

kierowcą, 

 



 zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym 

materiałów, 

 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, 

 podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli podmiot nie ma 

możliwości odzyskania tego podatku na podstawie przepisów 

prawa (na etapie wniosku o płatność wymagana będzie 

interpretacja indywidualna) 



Pomoc nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca 
przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana wg PKD jako: 

 
 działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po 

zbiorach; 
 górnictwo i wydobywanie; 
 działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie; 
 przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków; 
 wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy 

naftowej; 
 produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych; 
 produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i 

pozostałych wyrobów farmaceutycznych; 
 produkcja metali; 
 produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz 

motocykli; 
 transport lotniczy i kolejowy; 
 gospodarka magazynowa. 



 Przedsięwzięcia:  

 2.1.2. Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej na  obszarze LSR; 

 3.1.1. Realizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, 

rekreacyjnych i artystycznych dla mieszkańców obszaru LSR; 

 3.2.1. Opracowanie publikacji i materiałów informacyjno-

promocyjnych dotyczących zasobów obszaru  

 Poziom dofinansowania:90% kosztów kwalifikowalnych 

 Pomoc jest przyznawana od 5 000,00zł do 50 000,00zł 

 



 O pomoc może ubiegać się podmiot będący: 

 osoba fizyczna, która: 

 jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

 jest pełnoletnia, 

 ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR; 



 osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej 

osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim 

objętym LSR; 

 powiat, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład 

tego powiatu spełnia warunek określony w pkt. 2; 

 jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej 

jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim; 

– pod warunkiem, że nie wykonuje działalności gospodarczej. 

 



 operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej; 

 nie służy indywidualnej promocji produktów lub usług lokalnych; 

 nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem 

wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia 

specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, 

przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie 

organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej 

w części tej samej tematyce; 



 w ramach projektu grantowego jest planowane wykonanie co 

najmniej dwóch zadań służących osiągnięciu celu projektu 

grantowego, a wartość każdego z tych zadań nie będzie 

wyższa niż 50 tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych; 

 koszty planowane do poniesienia przez grantobiorcę 

mieszczą się  w zakresie kosztów kwalifikowalnych; 

 koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z 

innych środków publicznych (nie dotyczy j.s.t. oraz OPP); 

 realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków 

publicznych; 
 



 operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie 

zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym 

operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów 

kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową 

wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat 

od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 

2022 r.; 

 operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację 

inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR; 

 została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami 

odrębnymi 

 



 ogólne,  

 zakupu robót budowlanych lub usług, 

 zakupu lub rozwoju oprogramowania 

komputerowego oraz zakupu patentów, licencji 

lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich 

praw majątkowych lub znaków towarowych, 

 najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub 

nieruchomości, 

 



 zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, jak również 

używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących 

eksponaty, 

 zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 w tym 

materiałów, 

 podatku od towarów i usług (VAT). 

 

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość 

wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy. 

 



Podejmowanie i rozwój działalności 
gospodarczej: 
 

16 grudzień 2016r. – 16 stycznia 2017r. 

 

Granty 
 

Kwiecień 2017r. 



 

 

 

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem LGD.                                                     

Stowarzyszenie "Ślężanie - Lokalna Grupa Działania" 

ul. Kościuszki 7/9, 55-050 Sobótka 

tel. 71 31 62 171,  e-mail info@sleza.pl 

www.slezanie.eu 

 

http://www.slezanie.eu/

