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Plan spotkania 

• Informacje ogólne o LSR/LGD 

• Kto może starać się o dofinansowanie? 

• Jak starać się o dofinansowanie? 

• Ocena i wybór operacji – lokalne kryteria wyboru 

• Co można sfinansować w ramach dotacji? – koszty 
kwalifikowalne 

• Wniosek o przyznanie pomocy wraz załącznikami 

• Umowa o przyznaniu pomocy 

• Wnioski o płatność 

 

 

 



Lokalna Grupa Działania  
Partnerstwo Dorzecze Słupi 

 

Obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju 
13 gmin powiatu Bytowskiego i Słupskiego 
w tym dwie gminy miejsko – wiejskie 
(Bytów, Miastko) 
 
 
Liczba mieszkańców – 105 901 
Liczba członków stowarzyszenia LGD PDS - 113 



Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) 
Partnerstwa Dorzecze Słupi  

 

- diagnoza potencjału, zagrożeń, problemów i 
potrzeb społeczności lokalnej  

- tworzona oddolnie podczas spotkań i 
konsultacji z mieszkańcami obszaru w 2015 r.  

- zasady udzielania pomocy finansowej 
społeczności lokalnej w ramach Leadera  

Najważniejszy dokument 



Zakresy wsparcia w ramach LSR 
 

średnia 
wartość 
projektu 

alokacja 
budżetu 

poddz. 19.2 

zakres 1.1.1.1. Wsparcie współpracy i samoorganizacji mieszkańców  50 000 200 000 

zakres 1.1.1.2 Wspieranie aktywności społeczności lokalnej oraz 
integracji społecznej i zawodowej - szkolenia 10 000 300 000 

zakres 1.1.1.2. Wspieranie aktywności społeczności lokalnej oraz 
integracji społecznej i zawodowej – pozostałe 18 462 1 200 000 

zakres 1.1.1.3. Sieciowe projekty współpracy - społeczne centra 
aktywności  250 000 2 250 000 

zakres 1.1.1.3. Sieciowe projekty współpracy - zielone siłownie 23 077 300 000 

zakres 1.2.1.1. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna – NGO 158 750 1 270 000 

zakres 1.2.1.1. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna - JSFP 140 000 840 000 

zakres 1.2.1.2. Dziedzictwo lokalne - NGO 147 500 590 000 

zakres 1.2.1.2. Dziedzictwo lokalne - JSFP 300 000 300 000 

zakres 2.1.1.1. Zakładanie działalności gospodarczej  62 500 750 000 

zakres 2.1.1.2. Rozwój działalności gospodarczej – utrzymanie miejsc 
pracy  20 000 200 000 

zakres 2.1.1.3. Rozwój działalności gospodarczej – tworzenie miejsc 
pracy  150 000 3 000 000 

zakres 2.1.2.1. Wspieranie przedsiębiorczości - rynki zbytu  200 000 200 000 

zakres 2.1.2.1. Wspieranie przedsiębiorczości - promocja i 
współpraca 37 500 300 000 

zakres 2.1.2.2. Promocja marki Zielone Serce Pomorza  50 000 300 000 

12 000 000 



Formy wsparcia 

Premia na podjęcie 
działalności gospodarczej 

 

62 500 zł 
(bez wkładu własnego) 
 

osoba fizyczna zamieszkująca  
obszar działania LGD PDS   

 

-> 80% środków na początek 

  

Dofinansowanie rozwoju 
działalności gospodarczej  
 

do 200 000 zł 
(min. 30 % wkładu własnego) 
 

podmiot wykonujący działalność 
gospodarczą z siedzibą, bądź oddziałem na 
obszarze LGD  
 

-> REFUNDACJA poniesionych kosztów 
Możliwe prefinansowanie: 
-> 50% - zaliczka 
-> 36,37% - finansowanie wyprzedzające  



Formy wsparcia 

Premia na podjęcie 
działalności gospodarczej 

 

Podjęcie działalności gospodarczej i 
wykonywanie jej przez 2 lata od wypłaty 
płatności końcowej 

 

Zgłoszenie się do ubezpieczeń 
społecznych, min 2 lata 
 

lub 
 

Utworzenie  miejsca pracy, gdy jest to 
uzasadnione zakresem realizacji 
operacji, utrzymanie, min 2 lata  
(min. 1 etat średnioroczny) 
 

Dofinansowanie rozwoju 
działalności gospodarczej 
 

Utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy 
(1 etat średnioroczny)  
 
Utrzymanie miejsc pracy, w tym tych 
które zostaną utworzone, przez co 
najmniej 3 lata od wypłaty płatności 
końcowej 

 
 
 
 
  
 



Kto może  

starać się  
o dotację?  



 ZAKŁADANIE  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

- obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
- osoba pełnoletnia 
- osoba która, w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o 

przyznanie pomocy nie wykonywała działalności  gospodarczej, w 
szczególności nie była wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej 

- nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników KRUS 
 

               Wyjątek !!! 
 Chyba że osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu 
 rolników, podejmie działalność gospodarczą  sklasyfikowaną  
 według Polskiej  Klasyfikacji Działalności  (PKD) jako produkcja 
 artykułów  spożywczych  lub produkcja napojów. 



- miejsce zamieszkania beneficjenta musi być 
zlokalizowana na obszarze objętym LSR 

• nie tylko miejsce zamieszkania na terenie gmin wiejskich, 
       również obszar miast - Bytowa i Miastka 
• adres powinien być zgodny z adresem zameldowania na pobyt 

stały lub czasowy  
• adres wskazany w dowodzie osobistym lub w Zaświadczeniu z 

właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub 
czasowego (należy dołączyć do wniosku) 

 ZAKŁADANIE  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  
 



ROZWÓJ  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

- osoba fizyczna, wykonująca działalność gospodarczą na 
terenie LGD PDS,  

      adres - zgodny z wpisem do CEIDG 

- przedsiębiorstwo, którego siedziba lub oddział znajduje 
się na obszarze działania LGD PDS 

oddział - musi być wskazane w dokumentach konkretne 
miejsce oddziału, oznaczone adresem – np. w ewidencji, 
rejestrze i być jednoznacznie powiązany z obszarem LSR. 

 



ROZWÓJ  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

- mikroprzedsiębiorstwo zatrudnia do 10 pracowników, 
obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln € 

lub  

- małe przedsiębiorstwo zatrudnia do 50 pracowników, 
obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln € 

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa 

- powiązania osobowo-kapitałowe 

- poziom zatrudnienia 

- dane finansowe 

 

 



 

podmiot, który w okresie ostatnich 3 lat 
wykonywał  łącznie co najmniej przez 365 dni 
działalność gospodarczą oraz nadal wykonuje 
tę działalność 



Dofinansowanie na działalność: 

wytwórczą, budowlaną, handlową , usługową 

wyjątki !!! 
- działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po 
zbiorach 
- górnictwo i wydobycie 
- działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobycie 
- 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 



Preferowane rodzaje działalności gospodarczej: 

- działalność produkcyjna 

- przetwórstwo lub dystrybucja lokalnych produktów 
(działalność której podstawę stanowią lokalne produkty 
rolne)  

- świadczenie usług turystycznych i okołoturystycznych 

- świadczenie usług dla grup defaworyzowanych, np. usługi 
opiekuńcze dla seniorów, osób niepełnosprawnych, na 
rzecz dzieci i młodzieży 

 

UWAGA!!!  dodatkowe punkty przy ocenie wniosku o przyznanie 
pomocy pod kątem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru 



GRUPY DEFAWORYZOWANE  
zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju 

• organizacje 
pozarządowe  

• osoby niepełnosprawne  
• mieszkańcy mniejszych 

miejscowości 
 

• osoby niezamożne 
• bezrobotni 
• kobiety 

UWAGA!!!  dodatkowe punkty przy ocenie wniosku o przyznanie pomocy 
pod kątem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru 

• seniorzy 
• dzieci 
• młodzież 
• przedsiębiorcy 



Jak starać się o dofinansowanie? 

Krok 1: sprawdź, czy Twój pomysł na biznes jest rentowny  
–uzupełnij tabele zysków i kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej w biznesplanie 
 

Krok 2: sprawdź, ile punktów uzyska Twój projekt w ocenie pod 
kątem lokalnych kryteriów wyboru – min. 40 punktów 

 

Krok 3: przygotuj wniosek o przyznanie pomocy  
wraz z załącznikami  

– formularze wniosków znajdziesz na www.pds.org.pl 
 

Krok 4: czekaj na ogłoszenie konkursów – śledź informacje na 
www.pds.org.pl lub Facebooku 

http://www.pds.org.pl/
http://www.pds.org.pl/


Ocena i wybór operacji  

Aby wniosek został wybrany do dofinansowania  
musi spełnić warunki:  

1. przejść pozytywną ocenę na wszystkich etapach oceny 
2. zdobyć min. 40 pkt w ocenie pod kątem lokalnych 
kryteriów wyboru 

3. zmieścić się w limicie środków, tj. 

750 000 zł – zakładanie działalności gosp.  

lub 

3 000 000 zł – rozwój działalności gosp.  

 



Wybór operacji do dofinansowania 
Wsparcie zakładania działalności gospodarczej 
- 12 wniosków o najwyższej punktacji wg spełnienia kryteriów 

- każdy wniosek na kwotę wnioskowaną równą 62 500 zł 

- limit środków przeznaczonych na konkurs: 750 000 zł 
 

Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej 
- 15 wniosków na kwotę wnioskowaną maks. 200 000 zł <- 

maksymalne wykorzystanie środków 

- ok. 20 wniosków, średnio na kwotę wnioskowaną 150 000 zł 
<- tego oczekujemy  

- limit środków przeznaczonych na konkurs: 3 000 000 zł 

 



 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU  



Lokalne Kryteria Wyboru 

 

ZAKŁADANIE  
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  



kryteria wyboru  
ZAKŁADANIE  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

1. Preferowane grupy odbiorców - 0 lub 10 pkt 
 

10 pkt. - jeśli  wnioskodawcą jest osoba z ww. grup 
odbiorców i/lub tworzone miejsce/a pracy dotyczy/ą 
osoby/osób z ww grup odbiorców 

• kobiety  • osoby 
niepełnosprawne  

• osoby w 
wieku 55+  

ocena na postawie:   
 - opis projektu 
 - oświadczenie/zobowiązanie do zatrudnienia 



kryteria wyboru 
ZAKŁADANIE  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

2. Preferowane typy projektów   0 lub 10 pkt 
 

10 pkt. przyznaje się jeżeli działalność której  dotyczy projekt polega na: 

 - działalności produkcyjnej, lub 

 - przetwórstwie lub dystrybucji lokalnych produktów  (działalność, której 
 podstawę stanowią lokalne produkty rolne), lub 

 - świadczeniu usług turystycznych i okołoturystycznych, lub 

 - świadczeniu usług dla grup defaworyzowanych 

ocena na postawie opisu projektu i biznesplanu 



kryteria wyboru 
ZAKŁADANIE  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

3. Wpływ projektu na miejsca pracy 0 - 5 pkt 
 

3 pkt - jeśli oprócz samozatrudnienia projekt powoduje 
utworzenie dodatkowego miejsca pracy w wymiarze co 
najmniej 0,5 etatu średniorocznie  
lub 

5 pkt - jeśli oprócz samozatrudnienia projekt powoduje 
utworzenie dodatkowego miejsca pracy w wymiarze co 
najmniej 1 etatu średniorocznie  

ocena na postawie:   
 - opis projektu 
 - oświadczenie/zobowiązanie do zatrudnienia 
 - biznesplan 



kryteria wyboru 
ZAKŁADANIE  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

4. Zasięg oddziaływania 0 - 10 pkt 
 

5 pkt - jeśli planowane produkty/usługi będą sprzedawane na 
obszarze co najmniej 2 miejscowości w obrębie 1 gminy 

lub 

10 pkt - jeśli planowane produkty/usługi będą sprzedawane na 
obszarze co najmniej 2 gmin 

  ocena na podstawie: 

            -  deklaracji współpracy wnioskodawcy z potencjalnymi 
             odbiorcami usług/produktów 



kryteria wyboru 
ZAKŁADANIE  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

5. Innowacyjność zastosowanych w projekcie rozwiązań  

0 – 20 pkt 
5 pkt - jeśli wnioskodawca wykaże innowacyjność stosowanego procesu produkcji 
lub świadczenia usługi lub stosowanych metod  
oraz 

5 pkt - jeśli wnioskodawca wykaże innowacyjność produktu lub usługi będącej 
podstawą projektu  
oraz 

5 pkt - jeśli innowacyjność produktu lub usługi będącej podstawą projektu to 
innowacyjność w skali przynajmniej 1 gminy  
lub 

 10 pkt jeśli innowacyjność produktu lub usługi będącej podstawą projektu 
 to innowacyjność w skali przynajmniej obszaru LGD  

 



Innowacyjność 

Innowacja to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego 
produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu , nowej metody 
marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce 
gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem. 
Przyjęto, że minimalnym wymogiem zaistnienia innowacji jest, aby 
produkt, proces, metoda marketingowa lub metoda organizacyjna 
były nowe (lub znacząco udoskonalone) dla firmy. Zalicza się tu 
produkty, procesy i metody, które dana firma opracowała jako 
pierwsza oraz te, które zostały przyswojone od innych firm lub 
podmiotów. 

Ocena na podstawie:  

 - opis we wniosku 

 - biznesplan 



kryteria wyboru 
ZAKŁADANIE  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

6. Spójność wniosku o dofinansowanie 0 – 20 pkt 
 

0-10 pkt - spójność zaplanowanych działań z budżetem 

oraz 

0-10 pkt - spójność zaplanowanych działań z oczekiwanymi 
rezultatami 

 

 
ocena na postawie:   
 - opis projektu we wniosku,  
 - opis projektu w biznesplanie, w tym budżet 
  



6. Spójność wniosku o dofinansowanie 
a. Spójność zaplanowanych działań z budżetem 0-10 pkt,  

0 pkt - jeśli opis działań jest niezgodny z budżetem (pozycje budżetu nie odpowiadają zaplanowanym 
w projekcie działaniom)   

4 pkt- jeśli w budżecie nie przedstawiono wszystkich kosztów związanych z działaniami objętymi 
projektem (a w treści opisu nie zaznaczono, że niewymienione w budżecie działania to wydatki 
bezkosztowe)  

6 pkt - jeśli w budżecie przedstawiono wszystkie koszty związane z działaniami objętymi projektem, 
ale nie wszystkie koszty są uzasadnione   

10 pkt - jeśli w budżecie przedstawiono wszystkie koszty związane z działaniami objętymi projektem, i 
wszystkie koszty są uzasadnione  

b. Spójność zaplanowanych działań z oczekiwanymi rezultatami 0-10 pkt, 

0 pkt - jeśli w opisie działań nie określono jakie są spodziewane rezultaty  

4 pkt - jeśli w opisie działań określono jakie są spodziewane rezultaty ale nie określono oczekiwanych 
rezultatów dla wszystkich wyszczególnionych działań  

6 pkt - jeśli w opisie działań określono jakie są oczekiwane rezultaty dla wszystkich wyszczególnionych 
działań ale rezultaty te nie są spójne z planowanymi działaniami  

 10 pkt - jeśli w opisie działań określono jakie są oczekiwane rezultaty dla wszystkich 
 wyszczególnionych działań oraz rezultaty te są spójne z planowanymi działaniami  



kryteria wyboru 
ZAKŁADANIE  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

7. Racjonalność budżetu 0 lub 10 pkt 
 

10 pkt. - przyznaje się jeśli wszystkie koszty ujęte w budżecie 
projektu są racjonalne, tj. 
 

• w przypadku pozycji o wartości do 1000 zł, racjonalność przyjętych stawek 
weryfikuje się na podstawie rozeznania rynku (w Internecie, telefonicznie) 

 

• w przypadku pozycji o wartości powyżej 1000 zł, racjonalność przyjętych 
stawek weryfikuje się na podstawie zebranych ofert lub kosztorysu. 

ocena na postawie:   
 - budżet projektu 
 - załączone do wniosku oferty, kosztorysy 



kryteria wyboru 
ZAKŁADANIE  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

8. Stopień minimalizacji ryzyka związanego z        
realizacją projektu 0 – 15 pkt 
 

10 pkt - jeśli projekt posiada wszystkie decyzje i pozwolenia 
niezbędne do rozpoczęcia projektu lub jeśli nie wymaga on 
żadnych decyzji czy pozwoleń  

oraz 

5 pkt - jeśli wnioskodawca skorzystał z usług doradczych i/lub 
szkoleń związanych z realizacją przedmiotowego 
przedsięwzięcia 

 

 

 



kryteria wyboru 
ZAKŁADANIE  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

8. Stopień minimalizacji ryzyka związanego z 
realizacją projektu 
 

 

ocena na postawie:   

 - dokumentacja techniczna projektu 

 - prawomocne pozwolenie na budowę 

 - prawomocne zgłoszenie robót dla pełnego zakresu projektu 

 - dokumentacja LGD (rejestr doradztwa, listy obecności na szkoleniach) 

 



Lokalne Kryteria Wyboru 

 

ROZWÓJ  

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  



kryteria wyboru 
ROZWÓJ  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

1. Wpływ projektu na poszerzenie zakresu działalności 
gospodarczej i/lub podniesienie jakości produkcji lub 
świadczonych usług  

     0 lub 5 lub 10 pkt 

5 pkt – jeśli wnioskodawca poszerzy działalność gospodarczą o inne 
niż dotychczas prowadzone rodzaje działalności wg kodów PKD lub 
wprowadzi nowy produkt lub nową usługę 

5 pkt – jeśli projekt wpływa na podniesienie jakości produkcji lub 
świadczonych usług 

 ocena na postawie:   
 - opis projektu 
 - CEIDG 



kryteria wyboru 
ROZWÓJ  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

2. Preferowane typy projektów   0 lub 10 pkt 
 

10 pkt. przyznaje się jeżeli działalność której  dotyczy projekt polega 
na: 

 - działalności produkcyjnej, lub 

 - przetwórstwie lub dystrybucji lokalnych produktów  (działalność, której 
 podstawę stanowią lokalne produkty rolne), lub 

 - świadczeniu usług turystycznych i okołoturystycznych, lub 

 - świadczeniu usług dla grup defaworyzowanych 

 ocena na postawie:   
 - opis projektu 
 - biznesplan 



kryteria wyboru 
ROZWÓJ  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

3. Wpływ projektu na miejsca pracy 0 - 5 pkt 
 

3 pkt - jeśli projekt powoduje utworzenie dodatkowych miejsc 
pracy w wymiarze co najmniej 1,5 etatu średniorocznie  
lub 

5 pkt - jeśli projekt powoduje utworzenie dodatkowych miejsc 
pracy w wymiarze co najmniej 2 etatów średniorocznie  

 

 
ocena na postawie:   
 - opis projektu 
 - oświadczenie/zobowiązanie do zatrudnienia 
 - biznesplan 



kryteria wyboru 
ROZWÓJ  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

4. Innowacyjność zastosowanych w projekcie 
rozwiązań  

0 lub 5 pkt 
 

5 pkt - jeśli wnioskodawca wykaże innowacyjność produktu/usługi 
lub stosowanego procesu produkcji lub świadczenia usługi lub 
stosowanych metod 

ocena na postawie:   
 - opis projektu we wniosku 
 - biznesplan 



Innowacyjność 

Innowacja to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego 
produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu , nowej metody 
marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce 
gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem. 
Przyjęto, że minimalnym wymogiem zaistnienia innowacji jest, aby 
produkt, proces, metoda marketingowa lub metoda organizacyjna 
były nowe (lub znacząco udoskonalone) dla firmy. Zalicza się tu 
produkty, procesy i metody, które dana firma opracowała jako 
pierwsza oraz te, które zostały przyswojone od innych firm lub 
podmiotów. 

Ocena na podstawie:  

 - opis we wniosku 

 - biznesplan 



kryteria wyboru 
ROZWÓJ  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

5. Spójność wniosku o dofinansowanie 0 – 20 pkt 
 

0-10 pkt - spójność zaplanowanych działań z budżetem 

oraz 

0-10 pkt - spójność zaplanowanych działań z oczekiwanymi 
rezultatami 

 ocena na postawie:   
 - opis projektu we wniosku,  
 - opis projektu w biznesplanie, w tym budżet 
  



6. Spójność wniosku o dofinansowanie 
a. Spójność zaplanowanych działań z budżetem 0-10 pkt,  

0 pkt - jeśli opis działań jest niezgodny z budżetem (pozycje budżetu nie odpowiadają zaplanowanym 
w projekcie działaniom)   

4 pkt- jeśli w budżecie nie przedstawiono wszystkich kosztów związanych z działaniami objętymi 
projektem (a w treści opisu nie zaznaczono, że niewymienione w budżecie działania to wydatki 
bezkosztowe)  

6 pkt - jeśli w budżecie przedstawiono wszystkie koszty związane z działaniami objętymi projektem, 
ale nie wszystkie koszty są uzasadnione   

10 pkt - jeśli w budżecie przedstawiono wszystkie koszty związane z działaniami objętymi projektem, i 
wszystkie koszty są uzasadnione  

b. Spójność zaplanowanych działań z oczekiwanymi rezultatami 0-10 pkt, 

0 pkt - jeśli w opisie działań nie określono jakie są spodziewane rezultaty  

4 pkt - jeśli w opisie działań określono jakie są spodziewane rezultaty ale nie określono oczekiwanych 
rezultatów dla wszystkich wyszczególnionych działań  

6 pkt - jeśli w opisie działań określono jakie są oczekiwane rezultaty dla wszystkich wyszczególnionych 
działań ale rezultaty te nie są spójne z planowanymi działaniami  

 10 pkt - jeśli w opisie działań określono jakie są oczekiwane rezultaty dla wszystkich 
 wyszczególnionych działań oraz rezultaty te są spójne z planowanymi działaniami  



kryteria wyboru 
ROZWÓJ  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

6. Racjonalność budżetu 0 – 25 pkt 
 

10 pkt. - przyznaje się jeśli wszystkie koszty ujęte w budżecie projektu 
są racjonalne, tj. 

 

• w przypadku pozycji o wartości do 1000 zł, racjonalność przyjętych stawek weryfikuje się 
na podstawie rozeznania rynku (w internecie, telefonicznie) 

 

• w przypadku pozycji o wartości powyżej 1000 zł, racjonalność przyjętych stawek 
weryfikuje się na podstawie zebranych ofert lub kosztorysu. 

do 15 pkt – przyznaje się, jeśli wysokość wkładu własnego jest wyższa 
niż wymagana 
35 – 40 % - kosztów kwalifikowalnych - 5 pkt 

40 – 45 % - kosztów kwalifikowalnych - 10 pkt 

powyżej 45 % - kosztów kwalifikowalnych - 15 pkt 

 

 

 

 

 

     ocena na postawie:   
 - budżet projektu 
 - załączone do wniosku oferty, 
 kosztorysy 



kryteria wyboru 
ROZWÓJ  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

7. Stopień minimalizacji ryzyka związanego z        
realizacją projektu 0 – 25 pkt 
 

10 pkt - jeśli projekt posiada wszystkie decyzje i pozwolenia 
niezbędne do rozpoczęcia projektu lub jeśli nie wymaga on 
żadnych decyzji czy pozwoleń  

10 pkt – jeśli projekt posiada zabezpieczone środki na wkład 
własny w realizację projektu oraz prefinansowanie projektu 

5 pkt - jeśli wnioskodawca skorzystał z usług doradczych i/lub 
szkoleń związanych z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia 

 



kryteria wyboru 
ROZWÓJ  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

7. Stopień minimalizacji ryzyka związanego z 
realizacją projektu 
 

ocena na postawie:   

 - dokumentacja techniczna projektu 

 - prawomocne pozwolenie na budowę 

 - prawomocne zgłoszenie robót dla pełnego zakresu projektu 

 - oświadczenie o dysponowaniu środkami na wniesienie wkładu 
 własnego, prefinansowanie projektu 

 - dokumentacja LGD (rejestr doradztwa, listy obecności na szkoleniach 



 

Co można sfinansować  

w ramach dotacji? 



Koszty kwalifikowalne 

      
 

Takie, które mogą być sfinansowane w ramach 
dotacji oraz: 
• są uzasadnione zakresem operacji,  
• są niezbędne do osiągnięcia jej celu  
• są racjonalne 
• są ponoszone od dnia podpisania umowy o 

przyznaniu pomocy 

UWAGA! dodatkowe punkty za racjonalność 
kosztów przy ocenie wniosku o dofinansowanie 



Koszty kwalifikowalne 

koszty muszą mieścić się w zakresie: 
• tzw. „koszty ogólne”, np. honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje  

• zakup robót budowlanych lub usług 

• zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup 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        

• zakup innych rzeczy niezbędnych do realizacji operacji, w tym materiałów 

• podatek od towarów i usług (VAT) 

 



ROZWÓJ  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Ograniczenie kosztów kwalifikowalnych: 

- tzw. koszty ogólne nie mogą przekroczyć poziomu 
10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji 
pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego 

 

- koszty zakupu środków transportu, nie mogą 
przekroczyć 30% pozostałych kosztów 
kwalifikowalnych operacji pomniejszonych o koszty 
ogólne. 



Wkład własny dla  
ROZWOJU  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Wkład własny niepieniężny 
- wkład rzeczowy w formie robót budowlanych, towarów, usług, gruntów i 

nieruchomości, sprzętów lub surowców 

- w przypadku udostępnienia gruntów lub nieruchomości nie może przekraczać 
limitu 10% łącznych wydatków kwalifikowalnych dla projektu 

- wkład rzeczowy w formie gruntów i nieruchomości – potwierdzony  przez 
wykwalifikowanego eksperta lub organ 

- wkład rzeczowy w formie sprzętów lub surowców – powinno się opierać na 
podstawie cen rynkowych z uwzględnieniem parametrów i stopnia zużycia, 
można zwrócić się o pomoc eksperta; 

 

Wartość wkładu rzeczowego może zostać poddana niezależnej ocenie i weryfikacji 
przez Urząd Marszałkowski.   

 

 

 



Wkład niepieniężny w postaci pracy własnej 
Dopuszcza się zabezpieczenie wkładu własnego do projektu 
w formie pracy własnej.  
- rozliczenie na podstawie karty czasu pracy – z 

wyszczególnieniem terminu, daty i rodzaju wykonywanej 
pracy 

- wartość wkładu własnego w postaci pracy własnej 
obliczana jest na podstawie wzoru opracowanego przez 
MRiRW – 22,52 zł brutto w 2016 r.  

- wartość wkładu niepieniężnego nie jest limitowana, 
pomimo tego wnioskowana kwota pomocy nie może być 
wyższa niż suma wszystkich kosztów kwalifikowalnych 
pomniejszona o wartość wkładu rzeczowego 



Wniosek o przyznanie pomocy 



Wniosek o przyznanie pomocy 
Zawiera wszelkie niezbędne informacje dotyczące 

wnioskodawcy i projektu 
 

WAŻNE! opis planowanej operacji 
- cele z LSR w jakie wpisuje się opisywana operacja 
- uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru operacji LGD  
 

UWAGA: opis operacji jest miejscem, w którym należy podać wszystkie informacje 
dodatkowe, dające możliwość określenia spełnienia kryteriów! np. uzasadnić 
innowacyjność swojego przedsięwzięcia lub opisać oddziaływanie projektu na 
defaworyzowane grupy odbiorców 
 
UWAGA: sformułowanie celu ma podstawowe znaczenie dla operacji, dlatego że cel 
będzie przeniesiony do umowy o przyznaniu pomocy i beneficjent będzie 
zobowiązany do osiągnięcia założonego celu oraz utrzymania go przez 3 lata od dnia 
wypłaty płatności końcowej! 



 
Wniosek o przyznanie pomocy 

 dla ROZWOJU  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 

 Informacje dotyczące zatrudnienia  
(w przeliczeniu na pełne etaty) 

- średnia arytmetyczna stanu zatrudnienia  z okresu 12 miesięcy  

- stan zatrudnienia w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia 
wniosku 

UWAGA obliczony moment bazowy będzie stanowił punkt 
odniesienia do weryfikacji na dalszym etapie realizacji operacji oraz w 
okresie utrzymania zobowiązań czy zostało utworzone/utrzymane 
miejsce pracy 

 Miejsca pracy, w tym miejsca pracy utworzone w wyniku 
 realizowanej operacji, muszą być utrzymane przez co najmniej 
 3 lata od wypłaty płatności końcowej 



Wniosek o przyznanie pomocy 
 dla ROZWOJU  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 

Wnioskowana kwota zaliczki - do 50% wnioskowanej kwoty pomocy 
przypadającej na koszty kwalifikowalne realizacji operacji w części 
dot. inwestycji  
 

Zabezpieczenie - 100% kwoty zaliczki, do dnia rozliczenia zaliczki, w formie: 
• poręczenia bankowego  
• gwarancji bankowej 
• gwarancji ubezpieczeniowej  
• weksla z poręczeniem wekslowym banku  
 

Wnioskowana kwota wyprzedzającego finansowania do 36,37% 
wnioskowanej kwoty pomocy  
 

Warunkiem wypłaty wyprzedzającego finansowania jest ustanowienie 
dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci weksla 
niezupełnego (in blanco) wraz z deklaracją wekslową 



Najważniejsze załączniki do wniosku o przyznanie pomocy 

• zaświadczenie z Właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu 
stałego lub czasowego 

• zaświadczenie z ZUS lub KRUS (tylko podejmujący dział. gosp.) 

• decyzja o wpisie lub wniosek o wpis do ewidencji producentów z 
ARiMR 

• oświadczenie właścicieli, że wyrażają zgodę na realizację operacji 

• biznesplan   

• informacje, zaświadczenia o pomocy de minimis 

• kosztorys inwestorski, mapy, szkice sytuacyjne, rysunki dotyczące 
umiejscowienia operacji – jeśli dotyczą 

• dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do 
nieruchomości   

 



Dokumenty potwierdzające  
tytuł prawny do nieruchomości 

W przypadku, gdy planowana inwestycja jest trwale związana z nieruchomością, tj. 
• budowa, odbudowa, remont,  
• zagospodarowanie terenu,  
• zakup maszyn, sprzętu i urządzeń wymagających posadowienia,  
• zakup wyposażenia nieruchomości  
• odbudowa, renowacja, restauracja albo remont lub oznakowanie zabytków 

ruchomych stanowiących wyposażenie nieruchomości,  
należy załączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której 
realizowana będzie operacja. 
 
W przypadku, gdy planowana w ramach projektu inwestycja nie jest w sposób 
trwały związana z nieruchomością  (np. zakup strojów, instrumentów itp.) 
podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie ma obowiązku dostarczania 
dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością.  



Dokumenty potwierdzające  
tytuł prawny do nieruchomości 

Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny może być:  
• odpis z ksiąg wieczystych, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

złożeniem wniosku,  
• wypis z rejestru gruntów, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

złożeniem wniosku,  
• odpis aktu notarialnego wraz z kopią wniosku o wpis do księgi wieczystej (kopia 

wniosku powinna zawierać czytelne potwierdzenie jego złożenia w sądzie),  
• prawomocne orzeczenie sądu wraz z kopią wniosku o wpis do księgi wieczystej 

(kopia wniosku powinna zawierać czytelne potwierdzenie jego złożenia w 
sądzie),  

• ostateczna decyzja administracyjna wraz z kopią wniosku o wpis do księgi 
wieczystej (kopia wniosku powinna zawierać czytelne potwierdzenie jego 
złożenia w sądzie),  

•  wypis z ewidencji gruntów i budynków wydawany przez Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.   
 



Dokumenty potwierdzające  
tytuł prawny do nieruchomości 

W przypadku, gdy nieruchomość, na której realizowana będzie 
operacja znajduje się w posiadaniu zależnym podmiotu 
ubiegającego się o przyznanie pomocy dokumentem 
potwierdzającym tytuł prawny do tej nieruchomości, może być:  

- umowa dzierżawy lub inna umowa potwierdzająca 
posiadanie zależne, zawarta na okres co najmniej 2 lata 
(dla zakładania dz.gosp) lub 3 lata (dla rozwoju 
dz.gosp.) licząc od dnia dokonania płatności końcowej,  

- inne dokumenty potwierdzające tytuł prawny 



Najważniejsze załączniki  do wniosku  
dla ROZWOJU  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 

• oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie 
pomocy o wielkości przedsiębiorstwa  

• formularze rozliczeniowe z ZUS z ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku 

• ostateczna decyzja środowiskowa, jeśli dotyczy 

• oświadczenie o kwalifikowalności VAT, jeśli podmiot 
będzie ubiegał się o włączenie VAT do kosztów 
kwalifikowalnych 



Najważniejsze załączniki  do wniosku  
dla ROZWOJU  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 

Dokumenty potwierdzające , że podmiot ubiegający się 
przyznanie pomocy: 

- posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą 
zamierza realizować 

albo 

- posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, 
którą zamierza realizować 

albo 

- wykonuje działalność gospodarczą odpowiednią do 
przedmiotu operacji, którą zamierza realizować 



Najważniejsze załączniki  do wniosku  
dla ROZWOJU  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 

• wycena rzeczoznawcy określająca wartość rynkową 
wkładu niepieniężnego w postaci udostępnionej 
nieruchomości 
 

• informacja o numerze wyodrębnionego rachunku 
bankowego -> oddzielny system rachunkowy dla 
projektu 



Najważniejsze załączniki  do wniosku  
dla ROZWOJU  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 

• inne pozwolenia, zezwolenia i decyzje, np. decyzja 

wydana przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, opinia wydana 
przez powiatowego Inspektora Sanitarnego, Zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji innych obiektów (miejsca noclegowe) 

• zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych 
oraz oświadczenie lub potwierdzenie, że właściwy 
organ nie wniósł sprzeciwu 

• Decyzja o pozwoleniu na budowę 

 



Załączniki – ważne informacje 
• pełna lista załączników we wniosku o przyznanie pomocy, 

• nie wszystkie załączniki obowiązują każdy podmiot i rodzaj operacji,  

• nie wszystkie załączniki muszą być załączone w dniu składania 
wniosku – jednak część z nich stanowi podstawę oceny wniosku na 
etapie LGD, 

• szczegóły dotyczące każdego z załączników opisane są w instrukcji 
wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, 

• dołączamy kopie lub oryginały dokumentów (instrukcja wypełniania 
wniosku o przyznanie pomocy zawiera informacje, które dokumenty 
należy złożyć w oryginale, a które w potwierdzonych za zgodność 
kopiach)  

• Za zgodność z oryginałem potwierdza organ wydający, notariusz lub 
 pracowników LGD PDS 



BIZNESPLAN 
- sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM 

- powinien być kompletnie wypełniony we wszystkich wymaganych 
polach 

- powinien pokazać rentowność operacji 

- powinien być zgodny z opisem operacji we wniosku 

- określamy ilościowy i wartościowy poziom sprzedaży produktów 
lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty 
płatności końcowej      

- Umowa WYMAGA osiągnięcia 30% zaplanowanego poziomu 
sprzedaży w ciągu pierwszego roku po płatności końcowej 

 



BIZNESPLAN 
• analiza SWOT  

• analiza ryzyk i rozwiązań alternatywnych 

• etapy realizacji operacji 

• źródła finansowania operacji 

• zakres rzeczowo-finansowy 

• wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy 

• projekcja finansowa – na kolejne 3 lata 

• rachunek zysków i strat (rok bazowy + 3 lata) 

• zaktualizowana wartość netto, obliczenie wskaźnika NPV 

pokazuje nam efektywność ekonomiczną naszego przedsięwzięcia 

• wskaźnik rentowności sprzedaży 

 



BIZNESPLAN 
• zasoby i kwalifikacje posiadane przez beneficjenta 

np. doświadczenie, wykształcenie, grunty, budynki, maszyny, środki 
transportu, wartości niematerialne i prawne 

• stan przygotowań do realizacji projektu 

• ilościowy i wartościowy poziom sprzedaży produktów i usług 

• opis planowanej operacji, w tym: 

- innowacyjność,  

- charakterystyka produktu/usługi/towaru,  

- klienci,  

- rynek,  

- dystrybucja i promocja,  

- konkurencja na rynku. 

 

 

 



 

Umowa o przyznaniu pomocy 



Umowa o przyznaniu pomocy  
• zawarta jest pomiędzy Wnioskodawcą a Samorządem 

Województwa 
 

• podpisanie odbywa się w Gdańsku w Urzędzie Marszałkowskim 
 

• określa prawa i obowiązki Stron związane z realizacją operacji w 
zakresie podejmowania/rozwoju działalność gospodarczej 
 

• w trakcie trwania umowy istnieje możliwość zmiany umowy oraz 
załączników (po konsultacji i akceptacji proponowanych zmian 
przez Urząd Marszałkowski), jednak zakres zmian nie może 
wpływać na realizację celów i wskaźników określonych we wniosku 
o dofinansowanie 
 

 

 

 



Załącznik do umowy: 
Zasada konkurencyjności 

• ściśle określa zasady informowania o postępowaniu 
ofertowym, m.in.  

- wskazuje obowiązkowe elementy, jakie powinno 
zawierać zapytanie ofertowe 

- określa kwestie upubliczniania zapytania, modyfikacji 
jego treści 

- sposób postępowania w przypadku udzielenia 
zamówienia itd.  

• dotyczy wszystkich wydatków o wartości 
przekraczającej 20 tys. zł netto 

• dotyczy tylko ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 



Realizacja operacji 
- do realizacji naszego projektu przystępujemy od 

dnia podpisania umowy  

- realizujemy projekt zgodnie z tym, co zapisaliśmy 
we wniosku o przyznanie pomocy oraz  w 

biznesplanie 

- wywiązujemy się z zapisów umowy o przyznaniu 
pomocy 

– SANKCJE FINANSOWOWE ZA 
NIEWYWYWIĄZYWANIE SIĘ Z ZAPISÓW UMOWY!! 

 



Sankcje z umowy o przyznanie pomocy 
• nierealizowanie operacji zgodnie z zapisami wniosku 

lub biznesplanu, również przez nieutworzenie miejsca 
pracy/niepodjęcie działalności gospodarczej do dnia 
złożenia wniosku o płatność lub nieutrzymanie miejsca 
pracy/działalności przez wymagany umową okres ;  

• nieosiągnięcie co najmniej 30% wartościowego lub 
liczbowego poziomu sprzedaży;  

• uniemożliwienie wizyt, kontroli, audytów w miejscu 
realizacji inwestycji  

– zwrot całości dotacji (oraz w określonych przypadkach 
zakaz wnioskowania o środki publiczne przez okres 2 lat)  

 



Sankcje z umowy o przyznanie pomocy 

• nieudostępnianie i nieprzekazywanie danych 
dotyczących realizowanej inwestycji 
wymaganych przez Zarząd Województwa, LGD  
i inne uprawnione podmioty przez okres 
wskazany w umowie – 0,5% wartości 
wypłaconej kwoty  

• niestosowanie się do zapisów Księgi 
Wizualizacji PROW 2014-2020 – 1%  

 



Sankcje z umowy o przyznanie pomocy 

• przenoszenie własności lub posiadania rzeczy 
nabytych w ramach operacji lub sposobu ich 
wykorzystywania, zmiana sposobu lub miejsca 
wykonywania działalności związanej z przyznaną 
pomocą – kara naliczana proporcjonalnie do 
okresu niespełnienia warunku  

• nieprzechowywanie dokumentów przez 5 lat od 
dnia otrzymania płatności ostatecznej – 3% 
wypłaconej kwoty pomocy 

 



Wniosek o płatność 



Wniosek o płatność 

• składa się na formularzu udostępnionym na stronie 
internetowej Urzędu Marszałkowskiego oraz LGD PDS. 

• składa się w terminie określonym w umowie o 
dofinansowanie (do 2 lat od zawarcia umowy)  

 
Załączamy dokumenty, które stanowią załączniki do wniosku o płatność i 
są wymienione w informacji o załącznikach. 

 

np. dokumenty ZUS (ZUS DRA, ZUS ZUA), umowa o pracę, dokumenty 
potwierdzające realizację biznesplanu, informacja o numerze rachunku 
bankowego 

 

 



Wniosek o płatność 

• jeżeli wniosek o płatność zawiera braki, zarząd 
województwa wzywa beneficjenta do ich 
usunięcia w ciągu 14 dni 

• jeżeli wniosek o płatność wciąż wymaga 
uzupełnienia – ponownie beneficjent ma 14 
dni na ich uzupełnienie 

• jeżeli braki nie zostaną usunięte wniosek 
zostaje rozpatrzony w zakresie jakim został 
złożony 



Wniosek o płatność dla  
ZAKŁADANIA  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy wnioskujemy o  
80 % kwoty dofinansowania: 

 tj. 80% x 62 500 zł = 50 000 zł  
składamy pierwszy wniosek o płatność 

 
Warunki wypłaty: 
• podjęcie działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dn. 2.07.2004 o 

swobodzie działalności gospodarczej 
• zgłoszenie się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń 

społecznych z tytułu wykonywania działalności, lub utworzenie jednego miejsca pracy w 
przeliczeniu na etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione  zakresem 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 
ostatecznej  

• uzyskanie niezbędnych pozwoleń , zezwoleń i decyzji, w tym ostateczną decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do 
realizacji inwestycji objętych operacją 

• WYPŁATA ŚRODKÓW PO 30 DNIACH 



Wniosek o płatność dla  
ZAKŁADANIA  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

po zakończeniu realizacji operacji (zgodnie z terminami z umowy o 
przyznaniu pomocy) 

składamy  

drugi wniosek o płatność na pozostałe 20% wysokości 
dofinansowania 

 

warunki 

• wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z biznesplanem 

• udokumentowanie zrealizowania operacji i zobowiązań określonych w 
umowie 

• WYPŁATA  ŚRODKÓW PO OK. 3 MIESIĄCACH 



Wniosek o płatność dla  
ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

• 1 wniosek o płatność po zakończeniu projektu 
• płatność następuje 3 miesiące od dnia złożenia wniosku o płatność w Urzędzie 

Marszałkowskim (+ możliwość dwukrotnych uzupełnień po 14 dni każde) 
• najważniejsze załączniki: 
- faktury i dokumenty o równoważnej wartości dowodowej (np. umowy) 
- dowody zapłaty  
- dokumenty potwierdzające utworzenie miejsca pracy (deklaracja rozliczeniowa ZUS) 
- listy płac  
- protokoły z postępowania udzielenia zamówienia oraz inne dokumenty potwierdzające 

zastosowanie Zasady Konkurencyjności  
- oświadczenie/a o niepowiązaniu z wybranymi wykonawcami 
- interpretacja indywidulana z Izby Skarbowej  
- dokumenty potwierdzające osiągniecie celów i wskaźników 
- ostateczna decyzja na budowę (jeśli dotyczy) wraz z pozwoleniem użytkowania  
- sprawozdanie z biznesplanu 
- inne wymienione w liście załączników w wniosku o płatność  
 



Konsultacje 

Skontaktuj się z biurem LGD Partnerstwo Dorzecze 
Słupi, aby skonsultować swój pomysł na projekt  
lub sposób wypełnienia dokumentów!  

tel. 59 813 22 00 / kom. 533 339 188 

biuro@pds.org.pl 

UWAGA!!! dodatkowe punkty przy ocenie wniosku o dofinansowanie 



Dziękujemy za uwagę 
 

 
Aneta Czechowska-Grzelak - a.czechowska-grzelak@pds.org.pl        

Sylwia Wyrzykowska – s.wyrzykowska@pds.org.pl  
   

Biuro Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi 

Krzynia 16, 76-248 Dębnica Kaszubska 

tel. 59 813 22 00 / kom. 533 339 188 

 

www.pds.org.pl 

www.facebook.com/partnerstwodorzeczeslupi/  

http://www.pds.org.pl/
http://www.pds.org.pl/
http://www.facebook.com/partnerstwodorzeczeslupi/
http://www.facebook.com/partnerstwodorzeczeslupi/

