BUDOWA LUB PRZEBUDOWA NIEKOMERCYJNEJ
INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I CZASU WOLNEGO
Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska
prowadzi
nabór
wniosków
o dofinansowanie
budowy
lub
przebudowy niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej i czasu wolnego w ramach
następujących przedsięwzięć:

Pomoc jest przyznawana, gdy
a) Wnioskodawca posiada numer identyfikacyjny.
b) Składany projekt nie będzie współfinansowany z innych środków publicznych.
c) Operacja będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego,
poniesienie kosztów, oraz złożenie wniosku o płatność końcową nastąpi w terminie 2 lat od dnia
zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r..
d) Składany projekt zawierający koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze
wiejskim objętym LSR.
e) Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub
współwłasnością Wnioskodawcy lub posiada on udokumentowane prawo do dysponowania
nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres
realizacji operacji oraz okres trwałości projektu.
f) Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. zł.
g) Wnioskodawca wykaże, że:
 posiada doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze,
 posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
 posiada odpowiednie kwalifikacje, jeżeli jest osoba fizyczną, lub prowadzi działalność
odpowiednią do przedmiotu operacji.
h) Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.
i) Została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest
wymagane przepisami odrębnymi.

Wysokość wsparcia:
Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020, wynosi 300 000 PLN na jednego beneficjenta. Strategia Rozwoju
Lokalnego Kierowanego przez Społeczność przewiduje średnią wysokość wsparcia w wysokości
100 000 PLN na beneficjenta.
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Maksymalne intensywności pomocy dla poszczególnych kategorii beneficjentów:
a) przedsiębiorcy – do 65% kosztów kwalifikowalnych,
b) organizacje pozarządowe, osoby fizyczne (inne niż zakładające działalność gospodarczą) – do 95%
kosztów kwalifikowalnych.
c) jednostki sektora finansów publicznych będą otrzymywały wsparcie w stałej wysokości 63,63%
kosztów kwalifikowalnych.

Rodzaj finansowania
Wsparcie jest przyznawane w formie refundacji poniesionych kosztów.
Do kosztów kwalifikowalnych, podlegających refundacji zalicza się:
a) koszty ogólne,
b) koszty zakupu robót budowlanych lub usług,
c) koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub
wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
d) koszty najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
e) koszty zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w szczególnym przypadku również używanych
maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,
f) koszty zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych
przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
g) koszty zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt e) i f), w tym materiałów,
h) podatku od towarów i usług (VAT),

Informacje dodatkowe
Pomoc jest przyznawana jeśli operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.
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