
Spotkanie informacyjne
dla potencjalnych Grantobiorców

Projekt pt. „Wsparcie inwestycyjne dla mikro i małych 
przedsiębiorstw z powiatu świeckiego” 

ŚWIECIE ,  30  WRZESIEŃ 2019 



Spotkanie informacyjne realizowane jest w ramach Umowy nr UM_WR.433.1.083.2019 o

dofinansowanie Projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji II edycja”

Nr RPKP.11.01.00-04-0008/19 dotyczącego kosztów bieżących i animacji, współfinansowanego 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 oraz w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 (LSR) wdrażanej przez LGD.



Prezentacja założeń
Lokalnej Strategii

Rozwoju
na lata 2014 - 2020



Obszar realizacji 
LSR







Zgodność z LSR
Projekt musi być zgodny z
- Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P)
oraz
- Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020 (LSR),

To znaczy, że zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR przez osiąganie zaplanowanych w LSR i w
RPO WK-P wskaźników.

Realizowane mogą być wyłącznie projekty
wynikające z LSR !!!



UMOWA
pomiędzy Lokalną Grupą Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” a 

Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego

nr UM_WR.431.1.186.2019

o dofinansowanie Projektu grantowego pt.

„Wsparcie inwestycyjne dla mikro i małych przedsiębiorstw z powiatu świeckiego” 

podpisana w dniu 29 sierpień 2019 r. w Toruniu

Projekt grantowy realizowany w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020

Osi priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego EFRR



Całkowita wartość Projektu grantowego wynosi 4 285 714,29 zł, w tym

dofinansowanie z EFRR wynosi 3 000 000,00 zł

i stanowi 70 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu grantowego

Okres realizacji projektu grantowego od 01-08-2019 do 30-06-2022

Szczegóły wsparcia uregulowane są w załączniku do Ogłoszenia o naborze wniosków

„Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem z EFRR” 

CEL PROJEKTU GRANTOWEGO

Ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru LSR poprzez udzielenie wsparcia

grantowego na inwestycje 50 mikro i małym przedsiębiorstwom, mających siedzibę na obszarze LSR, z 

wyłączeniem obszaru miasta Świecie, do 30-06-2021 roku.



O GRANT MOŻE UBIEGAĆ SIĘ

- mikroprzedsiębiorstwo

- małe przedsiębiorstwo

mające zarejestrowaną siedzibę/oddział/filię przedsiębiorstwa na obszarze LSR, tj. na 

terenie gmin: Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Nowe, Osie, Pruszcz, 

Świecie (z wyłączeniem obszaru miasta Świecie), Świekatowo, Warlubie, co najmniej 

12 m-cy przed dniem złożenia wniosku o powierzenie grantu. 



O GRANT MOŻE UBIEGAĆ SIĘ

Mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników, obrót roczny (kwota przyjętych

pieniędzy w danym okresie) lub bilans (zestawienie aktywów i pasywów firmy) poniżej

2 mln EUR.

Małe przedsiębiorstwo: mniej niż 50 pracowników, obrót roczny lub bilans poniżej 10

mln EUR.

Grantobiorca określa swój status dwukrotnie, tj. na dzień złożenia wniosku o powierzenie grantu

oraz na dzień udzielenia pomocy de minimis (dzień zawarcia umowy o powierzenie grantu) na

podstawie wymaganego załącznika.



WAŻNE

- ze wsparcia w ramach RPO Oś 7 (dotacje dla przedsiębiorców) wykluczeni są rolnicy, prowadzący 
pozarolniczą działalność gospodarczą pozostający na KRUS

- projekt grantowy nie wspiera zakładania działalności gospodarczej oraz nabycia tzw. pierwszych 
aktywów trwałych

- w przypadku sezonowych działalności gospodarczych niezbędne jest załączenie do wniosku o 
powierzenie grantu dodatkowego oświadczenia przedsiębiorcy, że w okresie trwałości projektu 
działalność będzie prowadzona w sposób nieprzerwany

- nie dopuszcza się projektów realizowanych w partnerstwie



FORMA WSPARCIA I POZIOM DOFINANSOWANIA

Forma wsparcia: REFUNDACJA

Poziom dofinansowania na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem wynosi do 70% środków z

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

MAKSYMALNA wartość wnioskowanego grantu z EFRR wynosi 60.000,00 zł – dotacja bezzwrotna

MINIMALNA wartość wnioskowanego grantu z EFRR wynosi 30.000,00 zł

WKŁAD WŁASNY pieniężny wynosi nie mniej niż 30% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem

DOPUSZCZALNA WARTOŚĆ CAŁKOWITA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU

87 714,29 zł



FORMA WSPARCIA I POZIOM DOFINANSOWANIA

LGD planuje dwa Ogłoszenia o naborze wniosków:
- w II półroczu 2019 roku 
- w I półroczu 2020 roku

Alokacje (środki z EFRR):
1. Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem 
w pierwszym naborze wynosi 1.500.000,00 zł- minimum 25 grantów

2. Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem 
w drugim naborze wynosi 1.500.000,00 zł – minimum 25 grantów



NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT:

A) rozbudowę przedsiębiorstwa poprzez zakup środków trwałych

- zwiększenie możliwości produkcyjnych/usługowych, tj. zwiększenie liczby
produktów możliwych do wyprodukowania / usług możliwych do świadczenia w
jednostce czasu, co może się odbyć poprzez zakup nowych środków trwałych;

- zwiększenie możliwości produkcyjnych musi wiązać się ze zwiększeniem 
zasobów materialnych i/lub ludzkich przedsiębiorstwa;



NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT:

B) rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa

- dywersyfikacja produkcji lub świadczenia usług przedsiębiorstwa związane z wprowadzeniem

nowego produktu / nowej usługi, które mogą mieć inne, nowe przeznaczenie od

dotychczasowych produktów / usług;

UWAGA: przy dywersyfikacji produkcji/usług dotychczasowa produkcja/usługi muszą zostać utrzymane 

(nie jest dywersyfikacją zmiana dotychczasowo produkowanych produktów/świadczenia dotychczasowych 

usług);



NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT:

C) działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź 

procesu produkcyjnego, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub 

udoskonalonych produktów/usług

Zasadnicza zmiana dotyczy inwestycji polegającej na zmianie procesu przy zastosowaniu

zaawansowanej technologii, prowadzącej do uzyskania nowych lub zasadniczo zmienionych

(udoskonalonych) produktów z punktu widzenia rynku docelowego dla tego produktu

Pojęcie „zasadnicza zmiana procesu produkcji istniejącego zakładu” zostało zawarte 
w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 w kontekście regionalnej pomocy inwestycyjnej. 



WAŻNE

INWESTYCJA NIE MOŻE MIEĆ CHARAKTERU ODTWORZENIOWEGO

Ocenie podlegać będzie czy koszty kwalifikowalne uwzględnione w projekcie nie dotyczą środków

trwałych, wartości niematerialnych lub prawnych, które były już w posiadaniu przedsiębiorcy

natomiast uległy zużyciu.

Za nakłady odtworzeniowe rozumie się także zakup nowszych wersji posiadanych urządzeń,

maszyn, licencji itp., w których zmiana nie polega na zasadniczej zmianie procesowej a jedynie na

niewielkim polepszeniu parametrów procesów produkcji, zarządzania, sprzedaży itp.



WAŻNE

Ze wsparcia wykluczone są projekty, które przewidują koszty kwalifikowalne

związane z:

a) robotami/usługami budowlanymi w miejscu inwestycji;

b) zakupem samochodu osobowego przeznaczonego do przewozu mniej niż 8

osób łącznie z kierowcą oraz zakupem motocykli.



Grant udzielany jest zgodnie z zasadami udzielania POMOCY DE MINIMIS

Limit pomocy udzielony Gantobiorcy sprawdzany jest dwukrotnie, tj. 
- na dzień złożenia wniosku o powierzenie grantu 
- na dzień udzielenia pomocy de minimis (dzień zawarcia umowy o 

powierzenie grantu). 

Kurs EURO niezbędny do wyliczenia limitu pomocy de minimis obowiązuje 
na dzień Ogłoszenia naboru wniosków. 



POMOC DE MINIMIS

Pomoc de minimis może zostać udzielona w różnych formach, np.:    
• dofinansowania szkoleń,  
• dotacji na inwestycje,  
• w formie umorzeń podatkowych,  
• w postaci umorzenia odsetek ZUS,  
• jako jednorazowa amortyzacja środka trwałego,  
• w formie gwarancji kredytowych

Limit pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 tys. euro brutto 
w ciągu trzech kolejnych lat. 

W przypadku firm z sektora transportu drogowego towarów limit ten wynosi 100 tys. euro



Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności 

▪ Wydatki w ramach projektu muszą być ponoszone w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny

▪ Spełnienie powyższych wymogów w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 
włącznie następuje w drodze przeprowadzenia i udokumentowania rozeznania rynku, zgodnie z aktualnymi 
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków (załącznik do Ogłoszenia o naborze wniosków)

▪ LGD, jako Grantodawca, zobowiązuje Grantobiorcę w umowie o powierzenie grantu do przygotowania i 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 50 tys. PLN 
netto, w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania 
wykonawców w drodze zastosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych albo zasady konkurencyjności

▪ Udzielenie zamówienia w ramach projektu przez Grantobiorcę będącego zamawiającym w rozumieniu ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności w przypadku zamówień o wartości 
równej lub niższej niż kwota 30 tys. EURO netto, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez 
podatku od towarów i usług (VAT)

▪ W przypadku naruszenia przez Grantobiorcę warunków i procedur postępowania o udzielenie zamówienia, LGD 
uznaje całość lub część wydatków związanych z tym zamówieniem za niekwalifikowalne



Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności 

Rozeznanie rynku 
➡️ 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie 

Zasada konkurencyjności 
➡️ powyżej 50 tys. PLN netto dla beneficjentów niebędących 
zamawiającymi w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych

➡️ 50 tys. PLN netto do 30 tys. EURO netto włącznie dla 
beneficjentów będących zamawiającymi w rozumieniu ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych



WSKAŹNIKI REZULTATU I PRODUKTU:

WSKAŹNIKI OBLIGATORYJNE:

1. Wskaźniki produktu:

- Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [szt.] – wynika z LSR i SzOOP

- Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotację [szt.] – wynika z SzOOP

2. Wskaźniki rezultatu:

- Liczba nowych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie [szt.] i/lub

- Liczba udoskonalonych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie [szt.]



WSKAŹNIKI REZULTATU I PRODUKTU:

WSKAŹNIKI FAKULTATYWNE:

1. Wskaźnik produktu specyficzny:

- Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji (RLKS) [szt.]

2. Wskaźnik rezultatu specyficzny:

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach [EPC]

3. Wskaźniki produktu horyzontalne:

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]

- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]

- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]

- Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]



Wybrane KRYTERIA OCENY I WYBORU PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM

KRYTERIA ZGODNOŚCI PROJEKTU Z LSR
[ocena TAK/NIE – niespełnienie kryterium powoduje odrzucenie wniosku]

- Wniosek o powierzenie grantu i załączniki (jeśli dotyczy) złożono na właściwych formularzach określonych w 
Ogłoszeniu o naborze i udostępnionych przez LGD

- Wniosek jest kompletny i zawiera wszystkie wymagane załączniki

- Wnioskodawca złożył 1 wniosek o powierzenie grantu w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków

- Projekt spełnia wymóg minimalnej/maksymalnej wartości grantu oraz maksymalnego poziomu dofinansowania

- Niepodleganie wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej

- Miejsce realizacji projektu [inwestycja na obszarze LSR, wyłączony obszar miasta Świecie] 

- Projekt dotyczy zakupu wyłącznie nowych środków trwałych 

- Kwalifikowalność wydatków



Wybrane KRYTERIA OCENY I WYBORU PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM

KRYTERIA ZGODNOŚCI PROJEKTU Z LSR
[ocena TAK/NIE – niespełnienie kryterium powoduje odrzucenie wniosku]

- Zgodność z politykami horyzontalnymi: zasady równości szans, płci i niedyskryminacji

- Wykonalność finansowa i ekonomiczna projektu i efektywność kosztowa

- Wsparcie mogą otrzymać istniejące przedsiębiorstwa [weryfikacja/ocena czy przedsiębiorstwo istnieje na 
obszarze LSR minimum 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o powierzenie grantu]

- Projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego, w tym dotyczącymi przepisów prawa 
pomocy publicznej, pomocy de minimis

- W projekcie zaplanowano wskaźniki adekwatne dla typu projektu, które zostały wskazane w Ogłoszeniu o naborze 
wniosków

- Projekt przyczyni się do realizacji:
1. przynajmniej jednego PRZEDSIĘWZIĘCIA LSR
2. przynajmniej jednego CELU SZCZEGÓŁOWEGO LSR
3. CELU OGÓLNEGO LSR



Wybrane KRYTERIA OCENY I WYBORU PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM

KRYTERIA LOKALNE - punktowe

- Produkt/usługa [czy wsparcie przyczyni się do wprowadzenia nowego/ej i/lub udoskonalonego/ej produktu/usługi 
w przedsiębiorstwie]

- Tożsamość z obszarem LSR [czy cała działalność gospodarcza wnioskodawcy jest związana z obszarem LSR od 
momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej]

- Okres prowadzenia działalności gospodarczej [preferuje sie wnioskodawców działających powyżej 2 lat od momentu 
rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz działających w sposób nieprzerwany]

- Wpływ na turystykę [czy projekt sprzyja rozwojowi turystyki na obszarze LSR, w tym wykorzystuje lokalne zasoby]

- Wysokość pomocy [Preferuje się projekty zakładające maksymalną kwotę grantu tj. 60 tys. zł kosztów kwalifikowalnych 
ze środków EFRR]

- Promocja LGD i LSR [Koszty promocji są wydatkami niekwalifikowalnymi]

- Doradztwo w biurze LGD [bezpośrednie konsultacje w biurze LGD z wypełnionym wnioskiem o powierzenie grantu] 

- KRYTERIUM KLUCZOWE - budżet projektu, w tym jakość wykonania i obliczeń



LGD rozlicza się z Grantobiorcami na podstawie 
rzeczywiście poniesionych wydatków 

zgodnie z zatwierdzoną przez IZ RPO WK-P procedurą wdrażania

ROZLICZENIE PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM

Grantobiorca zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej 
dotyczącej realizacji projektu objętego grantem, 

pod rygorem uznania niewyodrębnionych wydatków za niekwalifikowalne



TERMINY REALIZACJI PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM

1. Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 
– nie wcześniej niż od momentu podpisania umowy o powierzenie grantu

2. LGD rekomenduje, aby czas wydatkowania i rozliczenia grantu nie trwał dłużej niż 6 m-cy od 
momentu podpisania Umowy o powierzenie grantu

3. Termin całkowitego zakończenia realizacji projektu - termin liczony od momentu podpisania 
Umowy do zakończenia okresu trwałości projektu

OKRES TRWAŁOŚCI PROJEKTU – 3 lata

liczony od dnia następującego po dniu wpływu refundacji na konto bankowe Grantobiorcy 



➢ Równość między kobietami i mężczyznami

➢ Równość szans i niedyskryminacji

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013

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

W ramach realizowanej 
Lokalnej Strategii Rozwoju „Gminy Powiatu Świeckiego” promowane będą:



Zasada równości szans i niedyskryminacji - umożliwienie
wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne czy
wyznanie – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we
wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach.



PYTANIA I ODPOWIEDZI

Informacji dotyczących naboru wniosków/realizacji projektu/rozliczenia projektu 
udzielają wyłącznie pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” 

Biuro LGD czynne w godzinach: 
od poniedziałku do czwartku od godz. 7:30 do 15:30 oraz w piątki od godz. 8:00 do 15:00. 

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub na e-mail: lgdswiecie@op.pl, 
w godzinach pracy Biura LGD.



Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”
86-100 Świecie, ul. Chmielniki 2b

tel./ fax  (52) 33-01-832

Osoba do kontaktu: Sabina Noetzelmann
Specjalista ds. obsługi projektów unijnych RPO

e-mail: lgdswiecie@op.pl

www.lgdswiecie.pl

http://www.lgdswiecie.pl/

