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WNIOSKODAWCO
zapoznaj się z możliwościami wsparcia
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

Nyskiego Księstwa Jezior i Gór
na lata 2014-2020

O  środki  te  mogą  się  ubiegać  wnioskodawcy,  chcący  realizować  działania  zgodnie  z  celami
zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 na
obszarze  8  gmin:  Głuchołaz,  Kamiennika,  Korfantowa, Nysy  (z  wyłączeniem  miasta  Nysa),
Otmuchowa, Paczkowa, Pakosławic i Skoroszyc. O pomoc może ubiegać się podmiot będący1:

1 Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

INFORMACJE OGÓLNE - DLA KOGO ŚRODKI

  

Osobą fizyczną

Osobą 
prawną

Jednostką 
organizacyjną 
nieposiadającą 
osobowości 
prawnej 

jeżeli:
-  jest obywatelem państwa członkowskiego UE, 
- jest pełnoletnia,
- ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR   (w przypadku 

gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 
2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz. U. z 2015r. poz. 584, z późn. zm.) ,

 - miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność 
gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym 
LSR (w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się 

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

- z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału 
znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR .

- której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub 
jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, z tym, ze 
spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc na 
operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.  
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� w przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej
w formie  spółki  cywilnej  warunki  określone dla  osoby fizycznej  powinny  być  spełnione  przez
wszystkich wspólników tej spółki;

� w przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą,
do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
pomoc  jest  przyznawana,  jeżeli  podmiot  ten  prowadzi  mikroprzedsiębiorstwo  albo  małe
przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji  (UE)  nr  651/2014 z  dnia 17
czerwca  2014  r.  uznającego  niektóre  rodzaje  pomocy  za  zgodne  z  rynkiem  wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1 );

� o pomoc może ubiegać się również gmina,  która nie spełnia warunku określonego w ust. 1 pkt. 2,
jeżeli  jej  obszar  jest  obszarem wiejskim  objętym  LSR,  w  ramach  której  zamierza  realizować

operację.        

Pomoc przyznawana będzie na zgodne z aktualnymi przepisami prawa operacje w zakresie: 
• podejmowania działalności gospodarczej, 
• tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych,
• rozwijania działalności gospodarczej,
• podnoszenia kompetencji osób realizujących operacje związane z podejmowaniem i rozwi-

janiem działalności gospodarczej,
• wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na ob-

szarze wiejskim objętym LSR,
• rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych.

Pomoc przyznawana będzie na zgodne z aktualnymi przepisami prawa operacje w zakresie: 
• podejmowania działalności gospodarczej, 
• tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych,
• rozwijania działalności gospodarczej,

ZAKRES WSPARCIA W PODZIALE NA 
PRZEDSIĘWZI ĘCIA

Przedsięwzięcie 1.1.1
Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Przedsięwzięcie 1.1.2
Zwiększenie innowacyjności podmiotów gospodarczych na obszarach wiejskich
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• podnoszenia kompetencji osób realizujących operacje związane z podejmowaniem i rozwi-
janiem działalności gospodarczej,

• wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na ob-
szarze wiejskim objętym LSR,

• rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych.

Pomoc przyznawana będzie na zgodne z aktualnymi przepisami prawa operacje w zakresie: 
• budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej lub

kulturalnej.

Pomoc przyznawana będzie na zgodne z aktualnymi przepisami prawa operacje w zakresie: 
• wzmocnienia kapitału społecznego, 
• podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej (również w zakresie ochrony środowiska

i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych),
• zachowania niematerialnego dziedzictwa lokalnego,
• promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Pomoc przyznawana będzie na zgodne z aktualnymi przepisami prawa operacje w zakresie: 
• promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych,
• wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na ob-

szarze LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych i rozwijania rynków zbytu produk-
tów lub usług lokalnych.

Pomoc przyznawana będzie na zgodne z aktualnymi przepisami prawa operacje w zakresie: 

Przedsięwzięcie 1.2.1
Tworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań

Przedsięwzięcie 1.2.2
Organizacja atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu

Przedsięwzięcie 2.1.1
Spójna i widoczna oferta turystyczna Nyskiego Księstwa Jezior i Gór

Przedsięwzięcie 2.1.2
Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
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• budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub
rekreacyjnej.

Spośród potencjalnych wnioskodawców wyłączone są gminy oraz instytucje kultury dla których 
organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego. 
Pomoc przyznawana będzie na zgodne z aktualnymi przepisami prawa operacje w zakresie: 

• zachowania dziedzictwa lokalnego.

Pomoc przyznawana będzie na zgodne z aktualnymi przepisami prawa operacje w zakresie: 
• zachowania dziedzictwa lokalnego.

1. Podejmowanie działalności gospodarczej (P 1.1.1 oraz P 1.1.2), § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a Rozporzą-
dzenia MRiRW2.

• wielkość wsparcia: 80 tys. PLN, intensywność pomocy: 100%,
2. Rozwijanie działalności gospodarczej (P 1.1.1 oraz P 1.1.2), § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. b oraz lit. c

Rozporządzenia MRiRW. 
• wielkość  wsparcia:  max.  300  tys.  PLN,  intensywność  pomocy:  max.  65%,

grupy defaworyzowane max. 70%,
3. Operacje w ramach P 1.2.1 oraz P 2.1.2, § 2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia MRiRW – budowy

lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej,
lub kulturalnej.

• wielkość wsparcia: max. 200 tys. PLN, intensywność pomocy: max. zgodnie z Rozpo-
rządzeniem MRiRW. 

4. Operacje w ramach P 2.2.1, § 2 ust. 1 pkt. 5 (dziedzictwo materialne) Rozporządzenia MRiRW.
• wielkość wsparcia: max. 200 tys. PLN, intensywność pomocy: max. 75%,

2 Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Przedsięwzięcie 2.2.1
Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego

Przedsięwzięcie 2.2.2
Promocja kultury i produktów lokalnych

INTENSYWNO ŚC I WYSOKO ŚĆ WSPARCIA
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5. Operacje w ramach P 1.2.2, P 2.1.1, P 2.2.2, § 2 ust. 1 pkt. 5 (dziedzictwo niematerialne) i 8
Rozporządzenia MRiRW. 

• wielkość wsparcia: zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW, intensywność pomocy: max.
90%.

Przedsięwzięcie 1.1.1                                                                                       
Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

1 400 000,00 zł

Przedsięwzięcie 1.1.2                                                                                 
Zwiększenie innowacyjności podmiotów gospodarczych na obszarach wiejskich

400 000,00 zł

Przedsięwzięcie 1.2.1                                                                                        
Tworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań

450 000,00 zł

Przedsięwzięcie 2.1.1                                                                                        
Spójna i widoczna oferta turystyczna Nyskiego Księstwa Jezior i Gór

100 000,00 zł

Przedsięwzięcie 2.1.2                                                                                        
Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

500 000,00 zł

Przedsięwzięcie 2.2.1                                                                                 
Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego

600 000,00 zł

Przedsięwzięcie 2.2.2                                                                                        
Promocja kultury i produktów lokalnych

250 000,00 zł

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że pomoc doradczą pracowników Biura uzyskać moż-
na poprzez:
kontakt osobisty w biurze - Nysa, ul. Kolejowa 15  lub telefoniczny pod nr telefonu 77 4080588,

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.
                                                                                    

                                                                                       

                                                                                    Zapraszamy 

                                                                                    Zarząd Nyskiego Księstwa Jezior i Gór 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

BUDŻET PLANOWANEGO NABORU                                     
        - II PÓŁROCZE 2016
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Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Materiał opracowany przez Nyskie Księstwo Jezior i Gór.

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania: „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących
i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


