Szkolenie w zakresie:
Przygotowanie wniosku o dofinasowanie wraz z
biznesplanem w ramach poddziałania 19.2
w zakresie rozwijania działalności gospodarczej
Świecie, 08 sierpnia 2017 r.

Szkolenie

dofinansowano

w

ramach

umowy

nr

UM_EF.433.1.002.2017 o dofinasowanie Projektu „Wsparcie na
rzecz kosztów bieżących i animacji” Nr RPKP.11.01.00-04-0011/16

dotyczącego kosztów bieżących i animacji współfinasowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej
11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1
Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020

PROGRAM

10:00 – 10:15

Rejestracja uczestników, sprawy organizacyjne

10:15 – 11:15

Warunki wsparcia w ramach poddziałania 19.2

11:15 -11:30

Przerwa kawowa

11:30 – 12:30

Wniosek o przyznanie pomocy

12:30 – 14:30

Biznes Plan

Prezentacja założeń
Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2014 - 2020

Obszar realizacji
Lokalnej Strategii
Rozwoju

Cele
Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2014 - 2020

Zgodność z LSR
Operacja musi być zgodna z PROW na lata 2014-2020
oraz Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Gminy Powiatu
Świeckiego”, tj. zakłada realizację celów głównych i
szczegółowych LSR przez osiąganie zaplanowanych w
LSR wskaźników,
Realizowane mogą być wyłącznie operacje
wynikające z LSR !!!

ZAKRESY TEMATYCZNE
w
Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2014 - 2020

Działania w ramach PROW
w
Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2014 - 2020

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie:
1) wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy
społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych,
także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
2) rozwoju przedsiębiorczości przez:
a) podejmowanie działalności gospodarczej,
b) tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów
rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt
2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 28 stycznia 2002 r., w których jest wykonywana działalność w zakresie
produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego
lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym
podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie
żywności,
c) rozwijanie działalności gospodarczej,
 w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym
zakresie;

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie cd:

3) wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność
gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR:
a) w ramach krótkich łańcuchów dostaw, lub
b) w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub
c) w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych;
4) rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji
polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem
wsparcia w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z
dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020;

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie cd:

5) zachowania dziedzictwa lokalnego;
6) budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
7) budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych,
które:
a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których
są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze
lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów;
8) promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Warunki i tryb udzielania wsparcia w ramach PROW
reguluje
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 24 września 2015r.
„W sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na

wdrażanie operacji w ramach strategii objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Rozwijanie działalności

O pomoc może ubiegać się podmiot będący:
1) osobą fizyczną, jeżeli:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) jest pełnoletnia,
c)
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 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej, albo
2) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej
jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim
objętym LSR.

•

Spółki cywilne - W przypadku gdy operacja będzie realizowana w
ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki
cywilnej warunki określone powyżej powinny być spełnione przez
wszystkich wspólników tej spółki.

• Pomoc dla mikro i małych firm
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
Pomoc jest przyznawana podmiotowi któremu został nadany
numer identyfikacyjny !!!

Pomoc jest przyznawana podmiotowi jeżeli:
4) koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków
publicznych;
5) operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, oraz poniesienie

przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o
płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w
terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31
grudnia 2022 r.;
6) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji
na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji
polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego,
którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;

Pomoc jest przyznawana podmiotowi jeżeli:
1) inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości
będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego

się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do
dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o
przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz
okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji
2) operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana
zgodnie z biznesplanem !!!
3) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys.
złotych (zgodnie z rozporządzeniem) ; ale u nas 100 001,00 zł

Pomoc jest przyznawana podmiotowi jeżeli:

7) podmiot ten wykaże, że:
a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o
charakterze podobnym do operacji, którą zamierza
realizować, lub
b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji,
którą zamierza realizować, lub
c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu
operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą
fizyczną, lub
d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu
operacji, którą zamierza realizować;
Dokumenty potwierdzające stanowią załącznik do wniosku o
przyznanie pomocy

Pomoc jest przyznawana podmiotowi jeżeli:

8) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków
publicznych,
9) została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami
odrębnymi.
W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach
wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej
pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został
nadany spółce.

Pomoc jest przyznawana podmiotowi jeżeli:
Biznesplan zawiera co najmniej:
1) opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o
przyznanie pomocy;
2) wskazanie celów pośrednich i końcowych, w tym zakładany
ilościowy i wartościowy poziom sprzedaży produktów lub usług;
3) informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez
podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy niezbędnych ze
względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować;
4) wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy;
5) planowany zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów
pośrednich i końcowych.
Biznesplan sporządza się na formularzu opracowanym przez
Agencję
Restrukturyzacji
i
Modernizacji
Rolnictwa
i
udostępnionym na stronie internetowej województwa.

Pomoc jest przyznawana podmiotowi jeżeli:

1) podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat
poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy
wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność
gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal
wykonuje tę działalność;

Pomoc jest przyznawana podmiotowi jeżeli:

2) operacja zakłada:
a) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w
przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to
uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której
zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na
podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,
b) utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną
utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym
upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;
3) podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została
dotychczas przyznana pomoc na podjęcie działalności
gospodarczej (premia) albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia
przyznania tej pomocy

Pomoc jest przyznawana podmiotowi jeżeli:
4) w przypadku ubiegania się o przyznanie tej pomocy przez podmiot,
który wykonuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja artykułów
spożywczych

lub

produkcja

napojów,

podmiotowi

nie

została

dotychczas przyznana pomoc na utworzenie i rozwój inkubatorów
przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.

Pomoc nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca
przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD) jako:
1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po
zbiorach;
2) górnictwo i wydobywanie;
3) działalność usługowa wspomagająca 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) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i
pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
8) produkcja metali;
9) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
10) transport lotniczy i kolejowy;
11) gospodarka magazynowa

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie
realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
wynosi 300 tys. złotych na jednego beneficjenta.
W przypadku realizacji operacji w ramach wykonywania działalności
gospodarczej w formie spółki cywilnej przy ustalaniu wysokości
środków pozostałych do wykorzystania w ramach limitu, przez każdy z
podmiotów realizujących tę operację wysokość limitu pomocy na
beneficjenta jest pomniejszana każdemu podmiotowi o jednakową
kwotę stanowiącą iloraz kwoty pomocy przyznanej na operację oraz
liczby podmiotów realizujących tę operację.
Pomoc

jest

kwalifikowanych.

przyznawana

w

formie

refundacji

kosztów

Koszty kwalifikowane :
1) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr
1305/2013, zwane dalej „kosztami ogólnymi”,
2) zakupu robót budowlanych lub usług,
3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu
patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw
majątkowych lub znaków towarowych,
4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia
6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów
osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z
kierowcą,
7) zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
8) podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c
rozporządzenia nr 1303/2013 – które są uzasadnione zakresem
operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.
Nie przewiduje się finasowania rzeczy używanych

Koszty kwalifikowane :

Koszty ogólne (w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych
kosztów kwalifikowanych) operacji poniesione przed dniem wejścia w
życie rozporządzenia podlegają refundacji w pełnej wysokości
określonej jeżeli zostały:
1) poniesione:
a) od dnia 1 stycznia 2014 r.,
b) zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych – w
przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie;
2) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do
ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których
mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013.
Koszty
zakupu
środków
transportu
–
w
wysokości
nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji,
pomniejszonych o koszty ogólne. !!!

Poziom dofinasowania określony w LSR !!!
lecz nie wyższej niż 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku
podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się
przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej,
W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie
danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji
przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich
racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość

rynkową tych kosztów.

Wniosek o przyznanie pomocy zawiera dane niezbędne do jej
przyznania.
Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do
ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie,
których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy, oraz
dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru
określonych w LSR albo ich kopie.
Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za
zgodność z oryginałem przez:
• pracownika LGD, samorządu województwa,
• lub podmiot, który wydał dokument,
• lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez
notariusza
• lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą
prawnym lub adwokatem.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio do LGD, w
terminie wskazanym w ogłoszeniu
Postępowanie w sprawie o przyznanie pomocy prowadzi zarząd
województwa.
Pomoc na operację przysługuje według kolejności ustalonej na
podstawie

liczby

prowadzonej

z

punktów

uzyskanych

zastosowaniem

kryteriów

w

ramach
wyboru

oceny
operacji

określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu zgodnie z
przyjętymi przez LGD procedurami (zamieszczonymi na stronie
LGD).

Zabezpieczeniem
należytego
wykonania
przez
beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest
weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją
wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym
przez zarząd województwa.
Weksel wraz z deklaracją wekslową beneficjent podpisuje
w obecności upoważnionego pracownika urzędu
marszałkowskiego albo samorządowej jednostki w dniu
zawarcia umowy o przyznanie pomocy.

Uwaga:

• Podmiot ubiegający się o wsparcie bierze
aktywny udział w opracowaniu biznes
planu.
• Przed przygotowaniem wniosku należy
zapoznać się z Lokalną Strategią Rozwoju
oraz kryteriami wyboru zamieszczonymi na
stronie LGD

Zgodność z LSR
Operacja musi być zgodna z PROW na lata 2014-2020
oraz Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Gminy Powiatu
Świeckiego”, tj. zakłada realizację celów głównych i
szczegółowych LSR przez osiąganie zaplanowanych w
LSR wskaźników,
Realizowane mogą być wyłącznie operacje
wynikające z LSR !!!

ZASADY UDZIELANIA DORADZTWA

Uczestnik projektu, który skorzystał z doradztwa oraz złożył
wniosek o przyznanie wsparcia w ramach ogłoszonego naboru, ma
możliwość uzyskania punktów za udział w doradztwie, zgodnie z
kryteriami wyboru operacji obowiązującymi dla tego naboru.
„Doradztwo” rozumiane jest jako bezpłatna pomoc udzielana
Uczestnikowi Projektu w zakresie wypełnienia wniosku o
przyznanie wsparcia/wniosku o płatność na operacje realizujące
cele LSR.

Zakres i warunki udzielania doradztwa określają Zasady udzielania
doradztwa przyjęte uchwałą Zarządu nr 15/2017 z dnia 26-06-2017.

Konkurencyjny wybór
wykonawców
tzw. „Zasada konkurencyjności”

Podmioty zobowiązane do stosowania konkurencyjnego
trybu wyboru wykonawców
Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców
dotyczy wnioskodawców oraz beneficjentów pomocy i pomocy technicznej,
przyznawanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, tj.:

• wnioskodawców / beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do
stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - dla
wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji
o wartości powyżej 20 tys. zł netto;
• wnioskodawców/beneficjentów zobowiązanych do stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych - dla wszystkich zadań ujętych w
zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł
netto i zamówień o wartości poniżej 30 tys. Euro netto.



Beneficjent, który zawarł umowę po dniu 18 stycznia 2017 r. zobowiązany dołączyć do
wniosku o płatność protokół:



Z przebiegu postępowania w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania
ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji zawierający co najmniej:

1)

informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego oraz - w przypadku zmiany
zapytania ofertowego - zmienionego zapytania ofertowego przez beneficjenta;

2)

wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem
daty wpłynięcia poszczególnych ofert oraz podaniem tych danych z ofert, które stanowią
odpowiedź na:
a)
b)

warunki udziału w tym postepowaniu,
kryteria oceny ofert;

3)

informację w sprawie spełnienia przez oferentów warunków udziału w tym postępowaniu;

4)

informację o punktach przyznanych poszczególnym ofertom, z wyszczególnieniem
punktów za poszczególne kryteria oceny ofert;

5)

wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru;

6)

wskazanie ofert odrzuconych i powodów ich odrzucenia;

7)

datę sporządzenia protokołu i podpis Beneficjenta lub osoby upoważnionej przez
Beneficjenta do podejmowania czynności w jego imieniu;

8)

dokumenty potwierdzające przebieg postępowania

Biznes Plan
część opisowa
część finansowa

W ramach realizowanej
Lokalnej Strategii Rozwoju „Gminy Powiatu Świeckiego”
promowane będą:
 Równość między kobietami i mężczyznami
 Równość szans i niedyskryminacji
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady
(UE)
nr 1304/2013

https://www.msz.gov.pl

Podstawa prawna
 Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w

tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości
szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
zostały wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz.1146, z późn. zm.).
 Celem Wytycznych jest zapewnienie zgodności sposobu realizacji PO z

zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, a
także zapewnienie spójnego podejścia w tym zakresie w ramach EFS, EFRR
i FS.
 IZ

RPO WK-P w umowie o dofinansowanie
Beneficjenta do stosowania Wytycznych.

projektu

zobowiązuje

Słownik pojęć
Zasada równości szans i niedyskryminacji - umożliwienie wszystkim
osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub
pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację
seksualną – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich
dziedzinach życia na jednakowych zasadach.
W przypadku zasady równości szans i niedyskryminacji jest stosowane
określenie: „zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”. W związku z tym, w
przypadku tej zasady przesłanka dotycząca płci ma zastosowanie tylko
pośrednie.

Lokalna Grupa Działania
„Gminy Powiatu Świeckiego”
86-100 Świecie, ul. Chmielniki 2b
tel./ fax (52) 33-01-832
e-mail: lgdswiecie@op.pl

www.lgdswiecie.pl

