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Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” 
działa na terenie 14 gmin wiejskich powiatu żywieckiego, 
tj. Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łę-
kawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy- Wieprz, Raj-
cza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka wdrażając 
Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społecz-
ność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023 (LSR 
LGD „Żywiecki Raj”). 

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” działa 
na terenie 14 gmin wiejskich powiatu żywieckiego, tj. Czernichów, 
Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, 
Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, 
Węgierska Górka wdrażając Strategię Rozwoju Lokalnego Kiero-
wanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 
2016-2023 (LSR LGD „Żywiecki Raj”).

LSR LGD „Żywiecki Raj” to dokument wypracowany wspólnie i przy udziale lokalnej społeczności, z zachowaniem zasad współuczest-
nictwa na każdym z etapów tworzenia Strategii. Zawarta w LSR LGD „Żywiecki Raj” wizja rozwoju obszaru 14 gmin wiejskich reali-
zowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) w oparciu o rozwój lokalny 
kierowany przez społeczność (RLKS) wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW). Instrument RLKS (ang. Community-led local development – CLLD) oparty jest na metodzie LEADER stosowanej w per-
spektywie finansowej Unii Europejskiej (UE) 2007-2013, zachowując jej podstawowe założenia.

Zgodnie z założeniami LSR LGD „Żywiecki 
Raj” ma przede wszystkim wspierać rozwój 
przedsiębiorczości na obszarze LGD, budować 
kapitał społeczny z uwzględnieniem wsparcia 
dla grup defaworyzowanych (osoby do 30 
roku życia, kobiety wchodzące lub powraca-
jące na rynek pracy po przerwie związanej 
z urodzeniem lub wychowaniem dziecka, oso-
by niepełnosprawne, osoby powyżej 50 roku 
życia), zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym, co będzie dawało podstawy do zrów-
noważonego rozwoju obszarów wiejskich 
powiatu żywieckiego.

LSR LGD „Żywiecki Raj” zakłada realizację 
operacji wdrażanych przez LGD lub przez 
wnioskodawców w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
oraz w formie pośredniej z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020. 

RLKS
(rozwój lokalny kierowany przez społeczność)
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oddolność
(szeroki 
udział 
społeczności 
lokalnej 
w tworzeniu 
i realizacji 
strategii)

sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk)

terytorialność
(lokalna stra-
tegia rozwoju 
przygotowana 
dla danego, 
spójnego 
obszaru)

zintegrowanie
(łączenie róż-
nych dziedzin 
gospodarki, 
współpraca 
różnych grup 
interesu)

innowacyjność 
(w skali lokalnej)

decentralizacja 
zarządzania 
i finansowania

partnerstwo
(lokalna grupa działania 
jako lokalne partner-
stwo, w którym uczest-
niczą różne podmioty 
z sektora publicznego, 
społecznego i gospodar-
czego)

Wzmocnienie więzi społecznych 
i konkurencyjności gospodarczej 

obszaru LGD „Żywiecki Raj”

Pobudzenie integracji 
i zaangażowania 

społecznego mieszkańców

Zwiększenie atrakcyjności 
turystycznej, kulturalnej 
i społecznej obszaru LGD 

„Żywiecki Raj”

Projekty zakładające wsparcie rozwoju przedsiębior-
czości i wzmacnianie tożsamości lokalnej na obszarze 
LGD, przeciwdziałanie pogłębiającemu się ubóstwu, 
budowanie kapitału społecznego z uwzględnieniem 

wsparcia dla grup defaworyzowanych

Projekty zakładające wsparcie infrastruktury 
turystycznej i kulturalnej, a także społecznej, 

aktywnego trybu życia i dziedzictwa kulturowego

Rozwój gospodarczy obsza-
ru w oparciu o przedsię-
biorczość mieszkańców

Podniesienie świadomości 
ekologicznej i stwarzanie 

warunków do propagowania 
zdrowego i aktywnego trybu 
życia mieszkańców i turystów

Rozpoznawalna marka turystyczna 
„Żywiecki Raj”

Cele i przedsięwzięcia przedstawione w LSR LGD „Żywiecki Raj” są zgodne ze wszystkimi celami Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W LSR zostały wskazane dwa cele główne, oraz po dwa cele szczegó-
łowe, które wynikają z oceny sytuacji społeczno - gospodarczej obszaru LSR oraz konsultacji społecz-
nych z mieszkańcami. Są to:

W RAMACH WDRAŻANIA LSR LGD „ŻYWIECKI RAJ” PLANUJE SIĘ REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH 
TYPÓW OPERACJI I DZIAŁAŃ LGD:

1

2

3

4

5

operacje realizowane indywidualnie w ramach wniosków składanych przez wniosko-
dawców innych niż LGD (podejmowanie działalności gospodarczej, rozwój działalności 
gospodarczej, operacje w ramach budowy/przebudowy ogólnodostępnej i niekomer-
cyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej), wybierane przez 
organ decyzyjny (Rada), następnie przedkładanych do weryfikacji przez Samorząd Wo-
jewództwa,

projekty grantowe - LGD jako beneficjent udziela innym podmiotom wybranym przez 
LGD grantów będących środkami finansowymi programu powierzonymi przez LGD 
grantobiorcom na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji,

operacje własne LGD, których beneficjentem i organizatorem jest LGD, są kluczowe dla osiągnięcia 
celów LSR, służące dobru ogółu,

projekty współpracy, realizowane wspólnie przez co najmniej 2 LDG, na podstawie umowy o współ-
pracy,

działania w zakresie aktywizacji, mające na celu animowanie realizacji LSR poprzez zapewnianie in-
formacji i propagowanie strategii oraz wsparcie potencjalnych wnioskodawców w celu opracowania 
operacji i przygotowania wniosków. 
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LSR  LGD „Żywiecki Raj” to dokument wypracowany wspólnie i przy udziale lokalnej społecz-
ności, z zachowaniem zasad współuczestnictwa na każdym z etapów tworzenia Strategii. 
Zawarta w LSR LGD „Żywiecki Raj” wizja rozwoju obszaru 14 gmin wiejskich realizowana jest 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)  
w oparciu o rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) wspierany ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Instrument 
RLKS (ang. Community-led local development – CLLD) oparty jest na metodzie LEADER 
stosowanej w perspektywie finansowej Unii Europejskiej (UE) 2007-2013, zachowując jej 
podstawowe założenia.

RLKS (rozwój lokalny kierowany przez społeczność)  

Zgodnie z założeniami LSR LGD „Żywiecki Raj” ma przede wszystkim wspierać rozwój przed-
siębiorczości na obszarze LGD, budować kapitał społeczny z uwzględnieniem wsparcia dla 
grup defaworyzowanych (osoby do 30 roku życia, kobiety wchodzące lub powracające na 
rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka, osoby niepeł-
nosprawne, osoby powyżej 50 roku życia), zagrożonych wykluczeniem społecznym, co bę-
dzie dawało podstawy do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich powiatu żywieckie-
go. LSR LGD „Żywiecki Raj” zakłada realizację operacji wdrażanych przez LGD lub przez 
wnioskodawców w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz  
w formie pośredniej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020.

Cele i przedsięwzięcia przedstawione w LSR LGD „Żywiecki Raj” są zgodne ze wszystkimi 
celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W LSR zostały wskazane dwa cele główne, 
oraz po dwa cele szczegółowe, które wynikają z oceny sytuacji społeczno-gospodarczej ob-
szaru LSR oraz konsultacji społecznych z mieszkańcami.

W ramach powyższych celów zaplanowano do realizacji projekty zakładające wsparcie infra-
struktury turystycznej i kulturalnej, a także społecznej, aktywnego trybu życia i dziedzictwa 
kulturowego.
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Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” działa 
na terenie 14 gmin wiejskich powiatu żywieckiego, tj. Czernichów, 
Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, 
Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, 
Węgierska Górka wdrażając Strategię Rozwoju Lokalnego Kiero-
wanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 
2016-2023 (LSR LGD „Żywiecki Raj”).

LSR LGD „Żywiecki Raj” to dokument wypracowany wspólnie i przy udziale lokalnej społeczności, z zachowaniem zasad współuczest-
nictwa na każdym z etapów tworzenia Strategii. Zawarta w LSR LGD „Żywiecki Raj” wizja rozwoju obszaru 14 gmin wiejskich reali-
zowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) w oparciu o rozwój lokalny 
kierowany przez społeczność (RLKS) wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW). Instrument RLKS (ang. Community-led local development – CLLD) oparty jest na metodzie LEADER stosowanej w per-
spektywie finansowej Unii Europejskiej (UE) 2007-2013, zachowując jej podstawowe założenia.

Zgodnie z założeniami LSR LGD „Żywiecki 
Raj” ma przede wszystkim wspierać rozwój 
przedsiębiorczości na obszarze LGD, budować 
kapitał społeczny z uwzględnieniem wsparcia 
dla grup defaworyzowanych (osoby do 30 
roku życia, kobiety wchodzące lub powraca-
jące na rynek pracy po przerwie związanej 
z urodzeniem lub wychowaniem dziecka, oso-
by niepełnosprawne, osoby powyżej 50 roku 
życia), zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym, co będzie dawało podstawy do zrów-
noważonego rozwoju obszarów wiejskich 
powiatu żywieckiego.

LSR LGD „Żywiecki Raj” zakłada realizację 
operacji wdrażanych przez LGD lub przez 
wnioskodawców w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
oraz w formie pośredniej z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020. 

RLKS
(rozwój lokalny kierowany przez społeczność)
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oddolność
(szeroki 
udział 
społeczności 
lokalnej 
w tworzeniu 
i realizacji 
strategii)

sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk)

terytorialność
(lokalna stra-
tegia rozwoju 
przygotowana 
dla danego, 
spójnego 
obszaru)

zintegrowanie
(łączenie róż-
nych dziedzin 
gospodarki, 
współpraca 
różnych grup 
interesu)

innowacyjność 
(w skali lokalnej)

decentralizacja 
zarządzania 
i finansowania

partnerstwo
(lokalna grupa działania 
jako lokalne partner-
stwo, w którym uczest-
niczą różne podmioty 
z sektora publicznego, 
społecznego i gospodar-
czego)

Wzmocnienie więzi społecznych 
i konkurencyjności gospodarczej 

obszaru LGD „Żywiecki Raj”

Pobudzenie integracji 
i zaangażowania 

społecznego mieszkańców

Zwiększenie atrakcyjności 
turystycznej, kulturalnej 
i społecznej obszaru LGD 

„Żywiecki Raj”

Projekty zakładające wsparcie rozwoju przedsiębior-
czości i wzmacnianie tożsamości lokalnej na obszarze 
LGD, przeciwdziałanie pogłębiającemu się ubóstwu, 
budowanie kapitału społecznego z uwzględnieniem 

wsparcia dla grup defaworyzowanych

Projekty zakładające wsparcie infrastruktury 
turystycznej i kulturalnej, a także społecznej, 

aktywnego trybu życia i dziedzictwa kulturowego

Rozwój gospodarczy obsza-
ru w oparciu o przedsię-
biorczość mieszkańców

Podniesienie świadomości 
ekologicznej i stwarzanie 

warunków do propagowania 
zdrowego i aktywnego trybu 
życia mieszkańców i turystów

Rozpoznawalna marka turystyczna 
„Żywiecki Raj”

Cele i przedsięwzięcia przedstawione w LSR LGD „Żywiecki Raj” są zgodne ze wszystkimi celami Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W LSR zostały wskazane dwa cele główne, oraz po dwa cele szczegó-
łowe, które wynikają z oceny sytuacji społeczno - gospodarczej obszaru LSR oraz konsultacji społecz-
nych z mieszkańcami. Są to:

W RAMACH WDRAŻANIA LSR LGD „ŻYWIECKI RAJ” PLANUJE SIĘ REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH 
TYPÓW OPERACJI I DZIAŁAŃ LGD:

1

2

3

4

5

operacje realizowane indywidualnie w ramach wniosków składanych przez wniosko-
dawców innych niż LGD (podejmowanie działalności gospodarczej, rozwój działalności 
gospodarczej, operacje w ramach budowy/przebudowy ogólnodostępnej i niekomer-
cyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej), wybierane przez 
organ decyzyjny (Rada), następnie przedkładanych do weryfikacji przez Samorząd Wo-
jewództwa,

projekty grantowe - LGD jako beneficjent udziela innym podmiotom wybranym przez 
LGD grantów będących środkami finansowymi programu powierzonymi przez LGD 
grantobiorcom na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji,

operacje własne LGD, których beneficjentem i organizatorem jest LGD, są kluczowe dla osiągnięcia 
celów LSR, służące dobru ogółu,

projekty współpracy, realizowane wspólnie przez co najmniej 2 LDG, na podstawie umowy o współ-
pracy,

działania w zakresie aktywizacji, mające na celu animowanie realizacji LSR poprzez zapewnianie in-
formacji i propagowanie strategii oraz wsparcie potencjalnych wnioskodawców w celu opracowania 
operacji i przygotowania wniosków. 
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AKTUALNY HARMONOGRAM NABORÓW 
II półrocze 2020 

1. Konkurs (Zakładanie działalności gospodarczej)/ Podejmowanie działalności gospodarczej/ 
307 589,20 €

2. Konkurs (Rozwój działalności gospodarczej)/ Rozwój działalności gospodarczej/  
829 694,44 €

II półrocze 2021 

1. Projekt grantowy/ Aktywizacja i integracja społeczna z udziałem osób zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym/ 75 000,00 €

2. Projekt grantowy/ Wydarzenia propagujące zdrowy i aktywny tryb życia/75 000,00 €

W RAMACH WDRAŻANIA LSR LGD „ŻYWIECKI RAJ” ZAPLANOWANO  
REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH TYPÓW OPERACJI I DZIAŁAŃ LGD:

operacje realizowane indywidualnie w ramach wniosków składanych przez wnio-
skodawców innych niż LGD (podejmowanie działalności gospodarczej, rozwój dzia-
łalności gospodarczej, operacje w ramach budowy/przebudowy ogólnodostępnej  
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej), wybie-
rane przez organ decyzyjny (Rada), następnie przedkładanych do weryfikacji przez 
Samorząd Województwa,

projekty grantowe - LGD jako beneficjent udziela innym podmiotom wybranym przez 
LGD grantów będących środkami finansowymi programu powierzonymi przez LGD 
grantobiorcom na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji,

operacje własne LGD, których beneficjentem i organizatorem jest LGD, są kluczowe 
dla osiągnięcia celów LSR, służące dobru ogółu,

projekty współpracy, realizowane wspólnie przez co najmniej 2 LDG, na podstawie 
umowy o współpracy

działania w zakresie aktywizacji, mające na celu animowanie realizacji LSR poprzez 
zapewnianie informacji i propagowanie strategii oraz wsparcie potencjalnych wnio-
skodawców w celu opracowania operacji i przygotowania wniosków.
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INTENSYWNOŚĆ POMOCY
Wysokość pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - 70 000 zł, inten-
sywność pomocy 100%

Wysokość pomocy w zakresie rozwijania działalności gospodarczej nie wyższa niż 70% i nie 
więcej niż 300 000 zł 

Wysokość pomocy na jedną operację w zakresie przedsięwzięcia Rozwój działalności gospo-
darczej 300 000 zł 

Wysokość limitu w okresie realizacji PROW na beneficjenta  300 000 zł 

Aby zapewnić przejrzystość, demokratyczność oraz jawność podejmowanych w ramach 
wdrażania LSR decyzji, opracowano odrębne procedury dla każdego typu operacji, odnoszą-
ce się do wcześniej zdefiniowanych problemów, celów, przedsięwzięć i wskaźników. 

W jednym zbiorczym dokumencie: Procedury wyboru operacji w ramach wdrażania LSR LGD 
„Żywiecki Raj” na lata 2016-2023 zawarto procedurę uzgadniania terminu i warunków naboru 
wniosków, ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji, oceny wniosków i wyboru operacji 
oraz ustalania kwot wsparcia, wyboru i oceny grantów w ramach projektów grantowych, prze-
kazywania do SW dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego wyboru wniosków. 

Wybór operacji do realizacji dokonywany jest przez Radę na podstawie Lokalnych kryteriów wyboru 
operacji, które zostały przyjęte na podstawie analizy informacji uzyskanych z konsultacji społecz-
nych oraz wynikają z diagnozy obszaru LSR. Minimalna liczba punktów koniecznych do wyboru 
operacji przez Radę wynosi 30% maksymalnej liczby punktów możliwych do otrzymania w ramach 
danego przedsięwzięcia. Pomoc na operacje przysługuje wg kolejności ustalonej na podstawie licz-
by punktów uzyskanych w ramach oceny prowadzonej z zastosowaniem kryteriów lokalnych wybo-
ru operacji. Lokalne kryteria wyboru dla obu typów operacji znajdują się w tabeli poniżej.
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LOKALNE KRYTERIA WYBORU DLA PODEJMOWANIA I ROZWIJANIA 
DZIAŁALNOŚCI  

KRYTERIA dla przedsięwzięcia podejmowanie działalności gospodarczej zgodnie z zakresem określonym  
w §2. ust. 1, pkt. 2a, Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. z późn. zm.  podejmowanie  

działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Kryterium: Opis: Punktacja: Źródło weryfikacji:

I.  
Miejsce 
zamiesz-
kania

Preferowani są wnioskodawcy, którzy  
zamieszkują na obszarze gmin 
należących do LGD „Żywiecki Raj” 
dłużej niż 180 dni na dzień złożenia 
wniosku o przyznanie pomocy.

• Wnioskodawca  
zamieszkuje na 
obszarze gmin  
należących do LGD  
„Żywiecki Raj” 
do 180 dni na dzień 
złożenia wniosku  
o przyznanie pomocy 
– 0 pkt.

• Wnioskodawca za-
mieszkuje na obsza-
rze gmin należących 
do LGD „Żywiecki 
Raj”  181 i więcej  dni 
na dzień złożenia 
wniosku o przyznanie 
pomocy – 5 pkt.

Maksymalna liczba 
punktów w ramach tego 
kryterium 5 pkt

Adres zamieszkania (zgodny  
adresem zameldowania na pobyt 
stały lub czasowy) potwierdzony 
zgodnie z adresem wskazanym  
w dowodzie osobistym lub adresem 
zameldowania na pobyt stały lub 
czasowy, wskazanym w Zaświad-
czeniu z właściwej Ewidencji Ludno-
ści w przypadku gdy dowód osobisty 
został wydany na podstawie przepi-
sów rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 
2015 r. w sprawie wzoru dowodu 
osobistego oraz sposobu i trybu 
postępowania w sprawach wydawa-
nia dowodów osobistych, ich utraty, 
uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu 
(Dz.U.poz.212), zgodnie z którym 
w treści dowodu brak jest adresu 
zameldowania lub gdy jest ono 
różne od miejsca zameldowania  
na pobyt stały. Zaświadczenie wy-
dane z Właściwej Ewidencji Ludno-
ści powinno zawierać wskazanie od 
jakiego okresu wnioskodawca jest 
zameldowany pod danym adresem. 
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II. 
Oddzia-
ływanie 
operacji 
na grupę 
defawo-
ryzowaną 
zidentyfi-
kowaną  
w LSR 
LGD „Ży-
wiecki Raj 

Preferowane projekty realizowane 
przez/skierowane do przynajmniej 
jednej grupy defaworyzowanej zdefi-
niowanej w LSR LGD „Żywiecki Raj”: - 
Osoby niepełnosprawne i/lub - Osoby 
powyżej 50 roku życia i/lub - Kobiety 
wchodzące/powracające na rynek 
pracy po przerwie związanej  
z urodzeniem i wychowaniem dziecka 
i/lub - Osoby młode - młodzież gim-
nazjalna i młodzież do 30 roku życia. 
Pod pojęciem „realizowany przez” 
rozumie się, że wnioskodawca należy 
do jednej z wymienionych grup defa-
woryzowanych wskazanych w LSR. 

Pod pojęciem „skierowany do” 
rozumie się, że operacja będzie 
wspierała osoby z grup defawory-
zowanych określone w LSR, pod 
względem dostępu do rynku pracy 
poprzez zatrudnienie osoby/osób z 
grup defaworyzowanych (zatrudnie-
nie należy odnosić do pełnych etatów 
średniorocznych), W przypadku 
stwierdzenia, że wnioskodawca 
nie jest przedstawicielem grupy 
defaworyzowanej lub operacja nie 
będzie skierowana do osób z grup 
defaworyzowanych lub jeśli operacja 
przewiduje dodatkowe zatrudnienie 
w cząstkowym wymiarze czasu pracy 
punktów nie przyznaje się. 

• Projekt nie jest 
realizowany przez/ 
skierowany do przy-
najmniej jednej grupy 
defaworyzowanej 
zdefiniowanej w LSR 
LGD „Żywiecki Raj” 
– 0 pkt 

• Projekt skierowany  
do przynajmniej jednej 
grupy defaworyzowa-
nej zdefiniowanej w 
LSR LGD „Żywiecki 
Raj” – 2 pkt 

• Projekt realizowany 
przez przynajmniej 
jedną grupę defawory-
zowaną zdefiniowaną 
w LSR LGD „Żywiecki 
Raj” – 2 pkt 

• Projekt realizowany 
przez i skierowany  
do przynajmniej jednej 
grupy defaworyzowa-
nej zdefiniowanej  
w LSR LGD „Żywiecki 
Raj” – 5 pkt 

Maksymalna liczba 
punktów w ramach tego 
kryterium 5 pkt 

Wniosek o przyznanie pomocy  
w ramach LSR, uzasadnienie  
do Lokalnych Kryteriów Wyboru, 
dodatkowe dokumenty 

III.  
Innowa-
cyjność 
projektu 

Innowacja rozumiana jest jako: - nowy 
produkt lub usługa na poziomie 
administracyjnym powiatu żywieckie-
go i/albo - w Biznesplanie w tabeli 7.1 
w zestawieniu rzeczowo-finansowym 
wnioskodawca wykazał koszty prze-
znaczone na wprowadzenie innowacji 
i stanowią one, co najmniej 10% 
wartości premii, tj. 70 000 zł. Pod po-
jęciem innowacji produktowej rozumie 
się wprowadzenie nowych lub znaczą-
co zmodyfikowanych produktów (za 
które uważane są usługi lub wyroby 
końcowe) pod względem parametrów 
technicznych, komponentów, materia-
łów, funkcjonalności dla użytkownika. 
Innowacyjność w zakresie usług 
rozumiana jest jako wprowadzenie na 
rynek lokalny usługi nowej. Wniosko-
dawca musi wykazać, że na poziomie 
powiatu żywieckiego, nie ma produk-
tów/usług, które mają być wynikiem 
realizacji projektu. 

• Projekt nie jest inno-
wacyjny na poziomie 
powiatu żywieckiego  
– 0 pkt 

• Projekt jest innowa-
cyjny na poziomie 
powiatu żywieckiego  
– 3 pkt 

Maksymalna liczba 
punktów w ramach tego 
kryterium 3 pkt 

Wniosek o przyznanie pomocy  
w ramach LSR 

IV.  
Doradztwo 
biura LGD

Preferuje się wnioskodawców korzy-
stających ze wsparcia doradczego 
oferowanego przez Biuro LGD, przy 
czym punkty za doradztwo będą 
przyznawane, jeżeli Wniosko-
dawca skorzysta z doradztwa nie 
później niż 5 dni kalendarzowych 
przed zakończeniem naboru 
wniosków. 

• Wnioskodawca nie 
korzystał z doradztwa 
na etapie sporządza-
nia wniosku – 0 pkt 

• Wnioskodawca korzy-
stał z doradztwa na 
etapie sporządzania 
wniosku nie później 
niż 5 dni kalenda-
rzowych przed za-
kończeniem naboru 
wniosków – 2 pkt 

Maksymalna liczba 
punktów w ramach tego 
kryterium 2 pkt 

Dokumentacja LGD:  
karta doradztwa.
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V.  
Promocja 

Preferuje operacje przyczyniające się 
do promocji LGD „Żywiecki Raj”  
i obszaru LSR. 

• Operacja nie zakłada 
promocji LGD i LSR 
„Żywiecki Raj”  
– 0 pkt 

• Promocja poprzez 
akcję informacyjną  
w mediach o realizacji 
przedsięwzięcia w 
ramach LSR LGD 
„Żywiecki Raj” (np. 
Internet), promocja 
poprzez oznaczenie 
operacji plakatem/
tablicą informacyjną 
o realizacji przedsię-
wzięcia  
w ramach LSR LGD 
„Żywiecki Raj” – 1 pkt 

Maksymalna liczba 
punktów w ramach tego 
kryterium 1 pkt 

Wniosek o przyznanie pomocy  
w ramach LSR

VI.  
Wypływ 
operacji na 
osiągnięcie 
wskaźni-
ków LSR

Preferuje się operacje, które zakłada-
ją osiągnięcie wskaźników określo-
nych dla innych przedsięwzięć wska-
zanych w LSR niż to przedsięwzięcie 
w ramach którego realizowana jest 
operacja. Wykaz wskaźników – za 
osiągnięcie, których przyznaje się 
punkty znajduje się w załączniku do 
ogłoszenia „Zakładane do osiągnię-
cia dodatkowe wskaźniki”. Warun-
kiem przyznania punktów w zakresie 
tego kryterium jest wpisanie adekwat-
nego wskaźnika zawartego w LSR 
LGD „Żywiecki Raj” w odpowiednim 
polu wniosku – pole B.III.6.2 Pozo-
stałe wskaźniki. 

• Operacja nie zakłada 
osiągnięcia wskaźni-
ków określonych dla 
innych przedsięwzięć 
wskazanych w LSR 
niż to przedsięwzię-
cie, w ramach którego 
realizowana jest 
operacja – 0 pkt

• Operacja zakłada 
osiągnięcie wskaźni-
ków określonych dla 
innych przedsięwzięć 
wskazanych w LSR 
niż to przedsięwzię-
cie, w ramach którego 
realizowana jest ope-
racja, wskazanych  
w LSR oraz w załącz-
niku do ogłoszenia  
o naborze „Zakładane 
do osiągnięcia do-
datkowe wskaźniki”  
– 5 pkt

Maksymalna liczba 
punktów w ramach tego 
kryterium 5 pkt 

Wniosek o przyznanie pomocy  
w ramach LSR

VII.  
Projekty 
związane  
z turystyką 
i/lub rekre-
acją

Preferuje operacje związane z po-
wstawaniem nowych obiektów i usług 
turystycznych oraz rekreacyjnych. 

(Warunkiem przyznania punktów  
w zakresie tego kryterium jest wpisa-
nie kodu PKD lub w tabeli 3.2 bizne-
splanu - adekwatnej usługi turystycz-
nej/ rekreacyjnej, z której rozliczany 
będzie beneficjent w ramach podpi-
sanej umowy o przyznanie pomocy). 

• Operacja niezwiąza-
na z turystyką i/lub 
rekreacją   
– 0 pkt

• Operacja związana  
z turystyką i/lub 
rekreacją – 3 pkt 

Maksymalna liczba 
punktów w ramach tego 
kryterium 3 pkt 

Wniosek o przyznanie pomocy  
w ramach LSR, biznesplan
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VIII.  
Powstawa-
nie dodat-
kowych  
nowych 
miejsc pra-
cy ponad 
wymagane 
minimum, 
określone  
w rozpo-
rządzeniu

Preferuje operacje zakładające two-
rzenie i utrzymanie nowych dodatko-
wych miejsc pracy przez min. 2 lata 
od płatności końcowej. Warunkiem 
przyznania punktów w zakresie tego 
kryterium jest wpisanie planowanych 
do utworzenia dodatkowych miejsc 
pracy w odpowiednim polu wniosku 
- pole 6. Planowane wskaźniki osią-
gnięcia celu (ów) operacji. Minimum 
określone w rozporządzeniu: Do 
liczby miejsc pracy wnioskodawca 
będący osobą fizyczną wlicza także 
siebie, jako podmiot podejmujący we 
własnym imieniu działalność gospo-
darczą, do której stosuje się przepisy 
ustawy o swobodzie działalności go-
spodarczej, jeżeli dokonuje zgłosze-
nia do ubezpieczenia emerytalnego, 
ubezpieczeń rentowych i ubezpie-
czenia wypadkowego na podstawie 
przepisów o systemie ubezpieczeń 
społecznych z tytułu wykonywania 
działalności. Jeżeli w wyniku podjęcia 
działalności gospodarczej, nastąpi 
zbieg tytułów do ubezpieczeń spo-
łecznych, a wnioskodawca nie do-
konuje zgłoszenia do ubezpieczenia 
emerytalnego, ubezpieczeń rento-
wych i ubezpieczenia wypadkowego 
na podstawie przepisów o systemie 
ubezpieczeń społecznych z tytułu 
wykonywania tej działalności, wów-
czas zobowiązany jest do utworzenia 
miejsc (-a). 

Dodatkowe miejsc 
pracy:
• w ilości od 0  

do poniżej 1 etatu  
– 0 pkt 

• w ilości od 1.00 etatu 
do poniżej  
2 etatów – 6 pkt 

• w ilości od 2.00 
etatów do poniżej  
3 etatów – 8 pkt 

• w ilości od 3.00 
etatów – 10 pkt 

Maksymalna liczba 
punktów w ramach tego 
kryterium 10 pkt 

Wniosek o przyznanie pomocy  
w ramach LSR

Możliwa do uzyskania liczba punktów 34 pkt
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B. KRYTERIA dla przedsięwzięcia rozwój działalności gospodarczej zgodnie z zakresem określonym  
w §2. ust. 1, pkt 2c, Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. z późn. zm. rozwijanie  

działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

Kryterium: Opis: Punktacja: Źródło weryfikacji:

I. 
Miejsce za-
mieszkani 
a/ adres 
wykonywania 
działalności 
gospodarczej / 
adres siedziby 
lub oddziału

Preferowani są wniosko-
dawcy, którzy zamieszkują 
lub którzy mają adres 
miejsca wykonywania dzia-
łalności/ siedzibę/oddział 
na obszarze gmin nale-
żących do LGD „Żywiecki 
Raj” dłużej niż 180 dni na 
dzień złożenia wniosku o 
przyznanie pomocy

• Wnioskodawca zamieszkuje 
lub wykonuje działalność go-
spodarczą/posiada siedzibę/ 
oddział na obszarze gmin 
należących do LGD  
„Żywiecki Raj” do 180 dni  
na dzień złożenia wniosku  
o przyznanie pomocy  
– 0 pkt. 

• Wnioskodawca zamieszkuje 
lub wykonuje działalność go-
spodarczą/ posiada siedzibę/
oddział na obszarze gmin 
należących do LGD „Żywiec-
ki Raj” 181 dni i więcej  
na dzień złożenia wniosku  
o przyznanie pomocy 
– 5 pkt. 

Maksymalna liczba punktów  
w ramach tego kryterium 5 pkt.

W przypadku, gdy podmiotem ubie-
gającym się o przyznanie pomocy 
jest osoba fizyczna wykonująca 
działalność gospodarczą poza miej-
scem zamieszkania, należy podać 
adres głównego miejsca oznaczone-
go adresem lub adres dodatkowego 
miejsca wykonywania działalności 
gospodarczej, pod którym podmiot 
ubiegający się o przyznanie pomocy 
wykonuje działalność gospodarczą 
na obszarze gmin należących do 
LGD „Żywiecki Raj”. 

Jeżeli podmiotem ubiegającym się  
o przyznanie pomocy jest osoba 
prawna albo jednostka organizacyj-
na nieposiadająca osobowości praw-
nej należy podać adres siedziby / 
oddziału osoby prawnej lub jednostki 
organizacyjnej nieposiadającej oso-
bowości prawnej, pod którym ww. 
podmioty wykonują działalność na 
obszarze gmin należących do LGD 
„Żywiecki Raj”. Może to być również 
adres, pod którym działa organ 
zarządzający. Wniosek o przyznanie 
pomocy wraz z załącznikami.

II.  
Oddziaływanie 
operacji na 
grupę defa-
woryzowaną 
zidentyfiko-
waną w LSR 
LGD „Żywiecki 
Raj”

Preferowane projekty skie-
rowane do przynajmniej 
jednej grupy defaworyzo-
wanej zdefiniowanej w LSR 
LGD „Żywiecki Raj”:
• Osoby niepełnosprawne 

i/lub 
• Osoby po 50 roku życia i/lub
• Kobiety wchodzące/ po-

wracające na rynek pracy 
po przerwie związanej  
z urodzeniem i wychowa-
niem dziecka i/lub

• Osoby młode - młodzież 
gimnazjalna i młodzież 
do 30 roku życia. 

Pod pojęciem „skierowany 
do” rozumie się, że operacja 
będzie wspierała osoby z 
grup defaworyzowanych 
określone w LSR, pod wzglę-
dem dostępu do rynku pracy 
poprzez zatrudnienie osób 
z grup defaworyzowanych, 
podnoszenie kompetencji/ 
kwalifikacji osób z grup defa-
woryzowanych zwiększające 
szanse na zatrudnienie, 
poprawa dostępu do rynku 
pracy osób z niepełnospraw-
nością poprzez likwidację 
barier architektonicznych  
w miejscu pracy. 

W przypadku stwierdzenia, 
że operacja nie będzie 
skierowana do osób z grup 
defaworyzowanych, punk-
tów nie przyznaje się.

• Projekt nie jest skierowany 
do przynajmniej jednej grupy 
defaworyzowanej zdefinio-
wanej w LSR LGD „Żywiecki 
Raj”– 0 pkt

• Projekt skierowany do 
przynajmniej jednej grupy 
defaworyzowanej zdefinio-
wanej w LSR LGD „Żywiecki 
Raj”- 5 pkt 

Maksymalna liczba punktów  
w ramach tego kryterium 5 pkt.

Wniosek o przyznanie pomocy  
w ramach LSR
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III.  
Innowacyjność 
projektu

Innowacja rozumiana 
jest jako: - nowy produkt 
lub usługa na poziomie 
administracyjnym powiatu 
żywieckiego i/albo –  
w Biznesplanie w tabeli 
7.1 w zestawieniu rzeczo-
wofiansowym wnioskodaw-
ca wykazał koszty przezna-
czone na wprowadzenie 
innowacji i stanowią one, 
co najmniej 10% wartości 
całkowitej projektu. Pod 
pojęciem innowacji produk-
towej rozumie się wprowa-
dzenie nowych lub zna-
cząco zmodyfikowanych 
produktów (za które uwa-
żane są usługi lub wyroby 
końcowe) pod względem 
parametrów technicznych, 
komponentów, materiałów, 
funkcjonalności dla użyt-
kownika. Innowacyjność  
w zakresie usług rozumia-
na jest jako wprowadzenie 
na rynek lokalny usługi 
nowej. Wnioskodawca musi 
wykazać, że na poziomie 
powiatu żywieckiego, nie 
ma produktów/usług, które 
mają być wynikiem realiza-
cji projektu.

• Projekt nie jest innowacyjny 
na poziomie powiatu żywiec-
kiego – 0 pkt 

• Projekt jest innowacyjny na 
poziomie powiatu żywieckie-
go – 3 pkt

Maksymalna liczba punktów  
w ramach tego kryterium 3 pkt.

Wniosek o przyznanie pomocy  
w ramach LSR

IV.  
Doradztwo 
biura LGD

Preferuje się wniosko-
dawców korzystających 
ze wsparcia doradczego 
oferowanego przez biuro 
LGD, przy czym punkty 
za doradztwo będą 
przyznawane, jeżeli 
Wnioskodawca skorzysta 
z doradztwa nie później 
niż 5 dni kalendarzowych 
przed zakończeniem 
naboru wniosków.

• Wnioskodawca nie korzystał 
z doradztwa na etapie spo-
rządzania wniosku – 0 pkt 

• Wnioskodawca korzystał  
z doradztwa na etapie 
sporządzania wniosku nie 
później niż 5 dni kalendarzo-
wych przed zakończeniem 
naboru wniosków – 2 pkt 

Maksymalna liczba punktów  
w ramach tego kryterium 2 pkt

Dokumentacja LGD: karta  
doradztwa.

V.  
Promocja

Preferuje operacje przy-
czyniające się do promocji 
LGD „Żywiecki Raj”  
i obszaru LSR.

• Operacja nie zakłada pro-
mocji LGD i LSR „Żywiecki 
Raj” – 0 pkt 

• Promocja poprzez akcję 
informacyjną w mediach  
o realizacji przedsięwzięcia  
w ramach LSR LGD  
„Żywiecki Raj” (media In-
ternet), promocja poprzez 
oznaczenie operacji plaka-
tem/tablicą informacyjną  
o realizacji przedsięwzięcia  
w ramach LSR LGD „Żywiec-
ki Raj” – 1 pkt

Maksymalna liczba punktów  
w ramach tego kryterium 1 pkt

Wniosek o przyznanie pomocy  
w ramach LSR
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VI.  
Wypływ ope-
racji na osią-
gnięcie wskaź-
ników LSR

Preferuje się operacje, 
które zakładają osiągnięcie 
wskaźników produktu lub 
rezultatu określonych dla 
innych przedsięwzięć wska-
zanych w LSR niż to przed-
sięwzięcie w ramach którego 
realizowana jest operacja. 
Wykaz wskaźników – za 
osiągnięcie, których przy-
znaje się punkty znajduje się 
w załączniku do ogłoszenia 
„Zakładane do osiągnięcia 
dodatkowe wskaźniki”.

Warunkiem przyznania 
punktów w zakresie tego 
kryterium jest wpisanie 
adekwatnego wskaźnika 
zawartego w LSR LGD „Ży-
wiecki Raj” w odpowiednim 
polu wniosku - pole B.III.7.2 
Pozostałe wskaźniki.

• Operacja nie zakłada osią-
gnięcie wskaźników produktu 
lub rezultatu określonych 
dla innych przedsięwzięć 
wskazanych w LSR niż to 
przedsięwzięcie, w ramach 
którego realizowana jest 
operacja – 0 pkt

• Operacja zakłada osiągnię-
cie wskaźników produktu 
lub rezultatu określonych 
dla innych przedsięwzięć 
wskazanych w LSR niż to 
przedsięwzięcie, w ramach 
którego realizowana jest 
operacja, wskazanych  
w LSR oraz w załączniku do 
ogłoszenia o naborze „Zakła-
dane do osiągnięcia dodat-
kowe wskaźniki” – 5 pkt

Maksymalna liczba punktów  
w ramach tego kryterium 5 pkt.

Wniosek o przyznanie pomocy  
w ramach LSR

VII.  
Projekty  
związane  
z turystyką  
i/lub rekreacją

Preferuje operacje związa-
ne z rozwojem istniejących 
i powstawaniem nowych 
obiektów i usług turystycz-
nych oraz rekreacyjnych. 
(Warunkiem przyznania 
punktów w zakresie tego 
kryterium jest wpisanie 
kodu PKD lub w tabeli 3.2 
biznesplanu - adekwatnej 
usługi turystycznej/ rekre-
acyjnej, z której rozliczany 
będzie beneficjent  
w ramach podpisanej umo-
wy o przyznanie pomocy)

• Operacja niezwiązana z tury-
styką i/lub rekreacją – 0 pkt 

• Operacja związana z turysty-
ką i/lub rekreacją – 5 pkt 

Maksymalna liczba punktów  
w ramach tego kryterium 5 pkt.

Wniosek o przyznanie pomocy  
w ramach LSR

VIII.  
Wkład własny 
wnioskodawcy  
w finansowa-
nie projektu

Preferuje się projekty, 
w których wkład własny 
wnioskodawcy przekracza 
intensywność pomocy 
określoną w Programie. 
Premiowane będą projekty, 
w których wnioskodawcy 
deklarują wkład własny 
na poziomie wyższym niż 
minimalny określony  
w rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
z dnia 24 września 2015 r. 
w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyzna-
wania pomocy finansowej 
w ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność” 
objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020. Celem 
jest promowanie projektów 
angażujących środki inne 
niż środki EFRROW.  
W ramach kryterium 
oceniana będzie wielkość 
zaangażowanych środków 
własnych wnioskodawcy 
w ramach wymaganego 
wkładu własnego w realiza-
cję projektu.

• Operacje, których kwota 
wkładu własnego jest równa 
kwocie minimalnego wyma-
ganego w rozporządzeniu 
wkładowi minimalnemu lub 
jest od niej większa o mniej 
niż 10% – 0 pkt 

• Operacje, których kwota 
wkładu własnego jest wyż-
sza od kwoty wymaganego 
wkładu minimalnego o war-
tość od 10,00% do 19,99% 
kwoty wkładu minimalnego 
– 1 pkt 

• - Operacje , których kwota 
wkładu własnego jest wyż-
sza od kwoty wymaganego 
wkładu minimalnego o 
wartość od 20% do 29.99% 
kwoty wkładu minimalnego 
– 2 pkt 

• Operacje, których kwota 
wkładu własnego jest wyż-
sza od wymaganej kwoty 
wkładu minimalnego o 30% 
i więcej kwoty wkładu mini-
malnego – 3 pkt.

Maksymalna liczba punktów  
w ramach tego kryterium 3 pkt.

Wniosek o przyznanie pomocy  
w ramach LSR
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IX.  
Poziom  
wnioskowanej  
kwoty pomocy

Preferuje operacje, których 
kwota dofinansowania 
przekracza 25 000 zł,  
co powoduje konieczność 
utworzenia miejsca pracy 
i których kwota dofinanso-
wania nie przekracza  
200 000 zł.

• Operacje, których kwota dofi-
nansowania jest mniejsza 
lub równa 25 000 zł lub więk-
sza niż 200 000 zł – 0 pkt 

• Operacje, których kwota dofi-
nansowania jest większa niż 
25 000 zł i nie większa niż 
lub równa 200 000 zł – 5 pkt

 Maksymalna liczba punktów  
w ramach tego kryterium 5 pkt.

Wniosek o przyznanie pomocy  
w ramach LSR

X.  
Powstanie 
dodatkowych 
nowych miejsc 
pracy ponad 
wymagane 
minimum, 
określone  
w rozporzą-
dzeniu

Preferuje się operacje 
zakładające tworzenie no-
wych miejsc pracy w ciągu 
całego okresu trwałości 
projektu ponad minimum 
wymagane dla danego  
typu operacji określone  
w rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
z dnia 24 września 2015 r. 
w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyzna-
wania pomocy finansowej 
w ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność” 
objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020. Do wy-
liczeń stosuje się metodę 
RJR (Rocznych Jednostek 
Roboczych). Warunkiem 
przyznania punktów  
w zakresie tego kryterium 
jest wpisanie planowanych 
do utworzenia dodatko-
wych miejsc pracy  
w odpowiednim polu wnio-
sku - pole B.III.7 planowa-
ne wskaźniki osiągnięcia 
celu (ów) operacji.

Powstawanie dodatkowych 
nowych miejsc pracy: 
• w ilości od 0 do 0.5 etatu 

– 0 pkt 
• w ilości powyżej 0.5 do 1.00 

etatu – 2 pkt 
• w ilości powyżej 1.00 do 1.50 

etatu – 3 pkt 
• w ilości powyżej 1.50 do 2.00 

etatu – 4 pkt 
• w ilości powyżej 2.00 etatu 

– 5 pkt

Maksymalna liczba punktów  
w ramach tego kryterium 5 pkt.

Wniosek o przyznanie pomocy  
w ramach LSR

Możliwa do uzyskania liczba punktów 39 pkt
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GRUPY DEfAWORYZOWANE
Grupy defaworyzowane oznaczają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, do których 
w LSR skierowane są działania związane z kształtowaniem i promocją postaw przedsiębior-
czych – działania aktywizujące zawodowo, zwiększające ich szanse na znalezienie zatrud-
nienia. Dla takich osób LSR przewiduje możliwość pozyskania środków na rozpoczęcie wła-
snej działalności gospodarczej. Ponadto, LGD będzie premiować firmy z obszaru, które będą 
takie osoby zatrudniać. W LSR zdiagnozowano cztery grupy defaworyzowane: 

• Osoby młode – 18-30 lat, 

• Kobiety wchodzące/powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem  
i wychowaniem dziecka, 

• Osoby niepełnosprawne. Operacje realizowane w ramach LSR będą brały pod uwagę 
nie tylko działania dotyczące aktywizacji zawodowej tych osób (samozatrudnienie przy 
podejmowaniu działalności gospodarczej, zatrudnienie przy rozwijaniu działalności gospo-
darczej) a także likwidację barier architektonicznych w miejscu pracy. 

• Osoby powyżej 50 roku życia.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy przeprowadza Lokalna Grupa Działania (LGD). LGD 
występuje do Samorządu Województwa z wnioskiem o uzgodnienie terminu naboru wnio-
sków o udzielenie wsparcia nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczę-
cia biegu składania wniosków. Po pozytywnym uzgodnieniu z SW terminu naboru wniosków  
i treści ogłoszenia LGD zamieszcza ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na 
swojej stronie internetowej nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 14 dni przed planowanym 
terminem rozpoczęcia biegu terminu składania tych wniosków.  Limit naboru podany jest  
w walucie euro. Wartość limitu ulega przeliczeniu po kursie stałym 4,00 PLN/EUR. Osta-
teczny limit naboru zostanie ustalony przez ZW po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do 
złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy 
Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

Wniosek o przyznanie pomocy składany jest do LGD w terminie wskazanym w ogłoszeniu.  
W przypadku składania wniosków o przyznanie pomocy do LGD w formie innej niż dokumen-
tu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą ZW zgodnie z art. 42b ust. 1 ustawy 
ROW, wnioski są składane bezpośrednio do LGD, co oznacza: osobiście albo przez pełno-
mocnika albo przez osobę upoważnioną.

Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej stro-
ny tego wniosku, chyba że wniosek jest składany w formie dokumentu elektronicznego.  
Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy, liczbę złożonych wraz  
z wnioskiem o przyznanie pomocy załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisa-
ne przez osobę przyjmującą w LGD ten wniosek.

Pracownik biura nadaje każdemu wnioskowi indywidualne oznaczenie. Numer ten zostanie 
odzwierciedlony w rejestrze prowadzonym przez LGD.

Wybór operacji jest dokonywany przez Radę na podstawie lokalnych kryteriów wyboru. Przed 
przystąpieniem do oceny zgodności wniosku z LSR, LGD dokonuje wstępnej oceny wniosków 
w zakresie złożenia wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, zgod-
ności operacji z zakresem tematycznym ogłoszenia. Pracownik biura dokonuje również we-
ryfikacji zgodności operacji z Programem zgodnie z procedurą oraz przy zastosowaniu karty 
weryfikacji. Wnioski, które przeszły pozytywnie weryfikację wstępną podlegają weryfikacji 

ŚCIEŻKA WYBORU PROJEKTU DO DOfINANSOWANIA
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PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA ZAKŁADANYCH DO REALIZACJI  
OPERACJI (ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,  
PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ)
1. podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy został nadany numer identyfikacyjny 

w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (numer identyfikacyjny)

2. koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych, 

3. operacja jest realizowana w nie więcej niż dwóch etapach (złożenie wniosku o płatność 
końcową po zrealizowaniu całej operacji w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy 
nie później niż do 31 grudnia 2022 r.), 

4. operacja, która przewiduje koszty inwestycyjne będzie realizowana na obszarze objętym 
LSR, 

5. inwestycje będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasno-
ścią wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością 
na cele określone we wniosku przez okres realizacji operacji i podlegania zobowiązaniu  
o zachowaniu trwałości, 

6. operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie zrealizowana zgodnie z biznesplanem,

7. minimalna wartość operacji wynosi 50 000 zł, 

8. realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

NUMER IDENTYfIKACYJNY PRODUCENTÓW: 
Wszyscy potencjalni beneficjenci pomocy w ramach działania LEADER zgodnie z § 4. ust. 1. 
Rozporządzenia MRiRW z dn. 24.09.2015 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” objętego PROW na 
lata 2014–2020 muszą posiadać numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym syste-
mie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przy-
znanie płatności, zwany „NUMEREM IDENTYFIKACYJNYM”. 

Na stronie ARiMR można pobrać aktualny formularz wniosku o wpis do ewidencji producen-
tów. Wniosek należy złożyć w oddziale ARiMR Ks. Pr. Stanisława Słonki 24, 34–300 Żywiec, 
tel. 33 862 42 41

zgodności operacji z LSR i Programem. Weryfikacja zgodności operacji z LSR i Programem 
oraz wybór operacji dokonywany jest w terminie 60 dni od dnia następującego po ostatnim 
dniu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy. 

W terminie 7 dni od dnia wyboru operacji LGD informuje pisemnie wnioskodawców o wyni-
kach oceny wyboru operacji. LGD przekazuje do SW wnioski na operacje wybrane do finan-
sowania wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji. 

W terminie 4 miesięcy od dnia przekazania wniosku o przyznanie pomocy zarząd wojewódz-
twa wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do zawarcia umowy w przypadku 
pozytywnego rozpatrzenia wniosku lub informuje podmiot ubiegający się o przyznanie po-
mocy o odmowie przyznania pomocy w przypadku gdy nie są spełnione warunki przyznania 
pomocy.
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1. koszty ogólne - mogą stanowić 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych, są związane  
z wydatkami, w zakresie budowy, nabycia, modernizacji nieruchomości, zakupu lub leasin-
gu nowych maszyn i wyposażenia, takich jak honoraria architektów, inżynierów, opłaty za 
konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodar-
czego, w tym studia wykonalności, (ograniczenie to nie dotyczy przedsięwzięcia Podejmo-
wanie działalności gospodarczej) 

2. zakup robót budowlanych lub usług, 

3. zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wy-
nagrodzeń za przeniesienie praw majątkowych lub znaków towarowych, 

4. najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 

5. zakup nowych maszyn lub wyposażenia, , 

6. zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczo-
nych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą - mogą stanowić do 30% pozosta-
łych kosztów kwalifikowalnych pomniejszonych o koszty ogólne. Limitu nie stosuje się do 
środków transportu innych niż pojazdy silnikowe w rozumieniu art. 2 pkt. 32 ustawy Prawo 
o ruchu drogowym (w przypadku przedsięwzięcia Podejmowanie działalności gospodar-
czej ograniczenie 30% pozostałych kk nie dotyczy) 

7. zakup rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów, 

8. podatku od towarów i usług (VAT), jeśli podatku nie można odzyskać na podstawie pra-
wodawstwa krajowego.

Koszty planowane do poniesienia w ramach realizacji projektu muszą być uzasadnione za-
kresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne – mieszczą się w nastę-
pującym katalogu kosztów kwalifikowalnych:

Pomoc nie jest udzielana na:

1.   działalność usługową wspomagającą rolnictwo i następującą po zbiorach, 

2.   górnictwo i wydobywanie, 

3.   działalność usługową wspomagającą górnictwo i wydobywanie, 

4.   przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków, 

5.   wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, 

6.   produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych, 

7.   produkcję podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyro- 
 bów farmaceutycznych, 

8.   produkcję metali, 

9.   produkcję pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli, 

10. transport lotniczy i kolejowy, 

11. gospodarkę magazynową.
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Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej udzielane jest gdy:

1. podmiot nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym za-
kresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą w zakresie produkcji artykułów spo-
żywczych lub produkcji napojów, 

2. w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie wykonywał działalności go-
spodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przed-
siębiorców,  

3. do tej pory nie została takiemu podmiotowi udzielona pomoc na operację w tym zakresie, 

4. Biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, w szczególności jeżeli suma 
kosztów planowanych do poniesienia w ramach operacji jest nie niższa niż 70% kwoty, 
jaką można przyznać na tę operację.

Wsparcie ma formę PREMII, której poziom wynosi 70 000 zł. Operacja zakłada:

podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy 
z 6 marca – Prawo przedsiębiorców oraz

zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczeń na podstawie 
przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności lub 

utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, 
gdy jest to uzasadnione zakresem operacji i zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzo-
ne miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę

przez łącznie co najmniej 2 lata w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływa-
ją 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. 

WSPARCIE NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

O dofinansowanie może ubiegać się podmiot będący osobą fizyczną, jeżeli:

• jest obywatelem państwa członkowskiego UE

• jest pełnoletnia

• ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR (gminy: Czernichów, Gilowice, Jele-
śnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy- Wieprz, Rajcza, 
Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka).

Środki finansowe z tytułu pomocy wypłacane są w dwóch transzach:

• wypłata pierwszej transzy pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy (tj. 56 000 zł) 
i jest wypłacana jeżeli beneficjent złożył wniosek o wpis działalności gospodarczej, do 
której stosuje się przepisy ustawy z 6 marca 2018 – Prawo przedsiębiorców do CEIDG  
i dokonano wpisu tej działalności do CEIDG, oraz uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne 
decyzje wymagane odrębnymi przepisami,

• wypłata drugiej transzy pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana 
jeżeli:
a) operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem,
b) beneficjent podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz 

• zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego lub w przypadku 
zbiegu tytułu do ubezpieczań społecznych z powodu objęcia beneficjenta obowiązkowymi 
ubezpieczeniami z tytułu zasiłku macierzyńskiego – zgłosił się do ubezpieczenia zdrowot-
nego z tytułu wykonywania tej działalności lub 
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• utworzył co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne  
i zatrudnił osobę, dla której zostało utworzone miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę 
lub zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia 
wypadkowego i podlega tym ubezpieczeniom. 

Wniosek o płatność składa się w Urzędzie Marszałkowskim, z którym jest zawarta umowa. 
Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty niezbędne do wypłaty środków finansowych, 
potwierdzające spełnienie warunków wypłaty pomocy, których wykaz zawiera formularz wnio-
sku o płatność. 

Wniosek o płatność pierwszej transzy beneficjent składa w ciągu 3 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy (wypłata po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w terminie 30 dni od dnia złożenia 
wniosku), a wniosek o płatność drugiej transzy – po spełnieniu warunków wypłaty drugiej 
transzy, w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż po upływnie 2 lat od dnia 
zawarcia umowy i nie później  niż do 31 grudnia 2022 r. (wypłata po pozytywnym rozpatrzeniu 
wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność).
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O dofinansowanie może ubiegać się podmiot będący:

1. osoba fizyczną jeżeli: 
- jest obywatelem państwa członkowskiego UE, 
- jest pełnoletnia, 
- miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą wpisana do 

CEIDG znajduje się na obszarze objętym LSR (gminy: Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, 
Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, 
Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka) a w przypadku braku takiego wpisu, jeżeli 
miejsce zamieszkania tej osoby znajduje się na obszarze wiejskim albo, 

2. osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znaj-
duje się na obszarze objętym LSR albo, 

3. jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje 
zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze 
LSR,

4. podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonujący działalność gospodarczą, do 
której stosuje się przepisy ustawy – Prawo przedsiębiorców, prowadzi mikroprzedsię-
biorstwo lub małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji  
nr 651/2014.  

Wsparcie w zakresie przedsięwzięcia Rozwój działalności gospodarczej udzielane jest 
gdy:

1. podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w okresie 3 lat poprzedzających dzień zło-
żenia wniosku wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą na 
podstawie przepisów o ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców oraz nadal 
wykonuje tę działalność, 

2. realizowana operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy (zatrudnienie 
na podstawie umowy o pracę) w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasad-
nione zakresem operacji, 

3. podmiot nie korzystał dotychczas ze wsparcia w zakresie podejmowania działalności  
gospodarczej lub upłynęło co najmniej dwa lata od uzyskania wsparcia w tym zakresie, 

4. podmiot ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewi-
dencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 
płatności,

5. operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie zrealizowana zgodnie z biznesplanem, 

6. podmiot wykaże że: posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podob-
nym do operacji, którą zamierza realizować, lub posiada zasoby odpowiednie do przedmio-
tu operacji, którą zamierza realizować jeśli jest osobą fizyczną, lub wykonuje działalność 
odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, 

7. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeśli jej wydanie jest wyma-
gane odrębnymi przepisami.

Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej ma formę REfUNDACJI kosztów kwa-
lifikowalnych nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych i nie więcej niż 300 000 zł 
(limit na beneficjenta i operację). 

WSPARCIE NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
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Prefinansowanie operacji podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy realizujący 
operację może uzyskać: 

• Zaliczkę (nie więcej niż 50% wnioskowanej kwoty pomocy przypadającej na koszty kwa-
lifikowalne realizacji operacji w części dotyczącej inwestycji) - forma zabezpieczenia: porę-
czenie bankowe, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, weksel z poręczeniem 
wekslowym banku - do 100% kwoty zaliczki, 

• Wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji (nie więcej niż 36,37% 
wnioskowanej kwoty pomocy).

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji jeżeli:

1. zostały poniesione od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy,  
a w przypadku kosztów ogólnych od dnia 1 stycznia 2014, 

2. zostały poniesione zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych w przypadku,  
gdy te przepisy mają zastosowanie,

3. zostały poniesione w formie rozliczenia pieniężnego a w przypadku transakcji, której war-
tość przekracza 1 tys. zł w formie rozliczenia bezgotówkowego, 

4. zostały uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości.

Wniosek o płatność składa się w Urzędzie Marszałkowskim, z którym jest zawarta umowa. 
Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty niezbędne do wypłaty środków finansowych, 
potwierdzające spełnienie warunków wypłaty pomocy, których wykaz zawiera formularz wnio-
sku o płatność. Wniosek o płatność beneficjent składa w terminie określonym w umowie, nie 
później jednak niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 31 grudnia 
2022 r. 

Wypłata środków finansowych dokonywana jest po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płat-
ność w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 

Broszura została opracowana na podstawie: 

1. Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj”, 

2. Procedur wyboru operacji w ramach wdrażania LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-
2020. 

3. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. (Dz.U. 2015 
poz. 1570 z późń. zmianami) 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 Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
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