NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI
1. Na co można pozyskać dofinansowanie w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD
„KORONA SĄDECKA”.
Zakres wsparcia określony w rozporządzeniu, dotyczy:
• wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności
lokalnej w zakresie ochrony środowiska, także z wykorzystaniem rozwiązań
innowacyjnych;
• rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność poprzez:
a/ podejmowanie działalności gospodarczej,
b/ tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych,
c/ rozwijanie działalności gospodarczej,
d/ podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w zakresie wyżej opisanych
działań,
• wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą
na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju:
a/ w ramach krótkich łańcuchów dostaw,
b/ w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub
c/ w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych,
• 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,
• zachowania dziedzictwa lokalnego,
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• budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
• 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,
• promowania obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, w tym produktów lub
usług lokalnych.
Ponadto należy podkreślić, że każdy projekt musi wpisywać się w cele ogólne
określone w lokalnej strategii rozwoju tj. Rozwój i promowanie przedsiębiorczości;
Rozwój turystyki, kultury i rekreacji na obszarze LGD; Rozwój wysokiej jakości
przestrzeni do życia, a także towarzyszące im cele szczegółowe (czytaj więcej
www.lgdkoronasadecka.pl, zakładka Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020).
2. Jakie koszty podlegają wsparciu?
Refundacji podlegają następujące koszty:
1/ ogólne,
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, a w przypadku operacji w zakresie
zachowania dziedzictwa lokalnego – również używanych maszyn lub wyposażenia,
stanowiących eksponaty,
6/ zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych
przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
7/ zakupu rzeczy innych niż w pkt. 5, 6 , w tym materiałów,
8/ wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych
z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez
beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem
pracowników – w przypadku operacji tworzenia lub rozwoju inkubatorów
przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami
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spożywczymi oraz wspieraniu współpracy między podmiotami wykonującymi
działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR (§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. b i
pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015
roku),
9/ 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.
3. Czy jest jakiś limit na zakup środków transportu?
Tak: 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty
ogólne.
4. Czy osoba fizyczna mieszkająca na terenie miasta Nowy Sącz może złożyć wniosek
na założenie działalności gospodarczej związanej z utworzeniem myjni
samochodowej na terenie objętym LSR?
Nie. O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna jeżeli ma miejsce zamieszkania na
obszarze wiejskim objętym LSR. Obszar ten to gminy: Chełmiec, Grybów, Kamionka
Wielka oraz miasto Grybów.
5. Czy nawet jeśli nie jestem rolnikiem, żeby złożyć wniosek do LGD muszę mieć
nadany numer identyfikacyjny producenta?
Tak. Każda osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy w ramach środków LGD musi
mieć nadany taki numer. By go uzyskać należy złożyć odpowiedni wniosek
w oddziale powiatowym ARiMR (Nowosądecki, ul. Kraszewskiego 44, Nowy Sącz
33-300, tel. 18 440 88 97).
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