S TRATEGIA R OZWOJU L OKALNEGO
K IEROWANEGO PRZEZ S POŁECZNOŚĆ
DLA OBSZARU LGD „W ADOVIANA ”
NA LATA 2014-2020

R OZWÓJ

PRZETWÓRSTWA

PRODUKTÓW LOKALNYCH
W ramach przedsięwzięcia możliwe do realizacji są projekty dotyczące:

Warunki finansowe

- tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa
lokalnego produktów rolnych,
- współpracy między podmiotami wykonującymi
działalność gospodarczą na obszarze objętym LSR w
ramach tzw. krótkich łańcuchów dostaw oraz w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług
lokalnych,

Przez „obszar objęty LSR” należy rozumieć
obszary wiejskie Gminy Andrychów oraz Gminę Wadowice wraz z miastem Wadowice.

* Dotyczy kosztów kwalifikowanych operacji, przez które należy
rozumieć:
- ogólne (dokumentacje techniczne, kosztorysy itp.) w wysokości
nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów które kwalifikują się
do refundacji,
 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/dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
 zakupu środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z
kierowcą, w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów które kwalifikują się do refundacji,
 zakupu rzeczy innych niż wymienione, w tym materiałów,
 podatku od towarów i usług (VAT),
 wynagrodzenia i innych świadczeń, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta w związku z zatrudnieniem tych pracowników(np. technologa żywności)

O pomoc będzie można ubiegać się realizując Projekt może być realizowany, jeżeli:
następujące cele i wskaźniki:
- nie będzie współfinansowany z innych środków publicznych,
- planowane w ramach operacji inwestycje, będą realizowane na obszarze objętym LSR,
- inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu
ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy,
- beneficjent wykaże, że posiada doświadczenie w realizacji
podobnych projektów lub posiada zasoby lub kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu projektu, który zamierza realizować.
- operacja zakłada korzystanie z infrastruktury inkubatora
przetwórstwa lokalnego przez podmioty inne niż ubiegający
się o przyznanie pomocy (w przypadku projektu obejmującego
tworzenie inkubatorów przetwórstwa )
- Podmioty zawarły porozumienie o wspólnej realizacji operacji, która ma na celu zwiększenie sprzedaży dóbr lub usług oferowanych przez podmioty z obszaru objętego LSR przez zastosowanie wspólnego znaku towarowego lub stworzenie oferty
kompleksowej sprzedaży takich dóbr lub usług (w przypadku
projektów dotyczących współpracy)
Zachęcamy do kontaktu z pracownikami naszego Biura,
którzy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania oraz
pomogą na każdym etapie składania i rozliczania
wniosku o dofinansowanie.

Biuro LGD
“Wadoviana”
ul. Lwowska 7
34-100 Wadowice
tel. +48 508 380 987

www.facebook.com/LGDWadoviana

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

