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Załącznik nr 1 do ogłoszenia  
o naborze nr 1/2016  

 

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA 

1. Warunki przyznania dotacji wspólne dla wszystkich zakresów tematycznych naboru: 
a) operacja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 

(LSR) Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”, tj.: 
− jest zgodna z celem ogólnym LSR „Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności oraz 

równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru LSR” oraz 
− jest zgodna z jednym celem szczegółowym LSR: 

• 1.2 Wzmocnienie funkcji turystycznej obszaru LSR – poprzez realizację wskaźnika: 
liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej, lub 

• 1.3 Poprawa warunków życia mieszkańców oraz wspieranie włączenia społecznego i 
aktywizacja mieszkańców na obszarze LSR – poprzez realizację wskaźnika: liczba 
osób korzystających z obiektów infrastruktury rekreacyjnej albo liczba nowych 
występów wprowadzonych do repertuaru doposażonych zespołów artystycznych 
oraz 

− jest zgodna z jednym przedsięwzięciem LSR: 

• 1.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru – poprzez realizację wskaźnika: 
liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej, 

• 1.3.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej służącej inicjatywom 
lokalnym – poprzez realizację wskaźnika: liczba nowych lub zmodernizowanych 
obiektów infrastruktury rekreacyjnej, 

• 1.3.3 Wsparcie działalności artystycznej lokalnych zespołów z obszaru LSR – 
poprzez realizację wskaźnika: liczba wspartych zespołów artystycznych 

− jest zgodna z PROW na lata 2014-2020 – wytyczne w zakresie zgodności z PROW 
zawarte są w karcie oceny operacji. 

b) operacja jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze, 
c) operacja otrzymała co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie według lokalnych 

kryteriów wyboru oraz mieści się w 150 % limitu środków wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze-wnioski mieszczące się w limicie między 100% a 150% są na tzw„liście rezerwowej” 

 
2. Warunki przyznania dofinansowania dla operacji wedle poszczególnych zakresów tematycznych: 

Zakres tematyczny 
naboru Warunki udzielenia wsparcia 

Rozwój infrastruktury 
turystycznej obszaru  
oraz 
Rozwój 
ogólnodostępnej i 
niekomercyjnej 
infrastruktury słu żącej 
inicjatywom lokalnym 
(odpowiadający zakres z 

− operacja dotyczy budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i 
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej służącej 
zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej, 

− wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę na obszarze 
LSR1, 

− wnioskodawcą może być również powiat, którego siedziba znajduje się 
poza obszarem LSR, jeżeli przynajmniej jedna gmina powiatu należy 
do obszaru LSR1, 

− wnioskodawca: 
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rozporządzenia 19.2: 
Budowa lub przebudowa 
ogólnodostępnej i 
niekomercyjnej 
infrastruktury 
turystycznej lub 
rekreacyjnej lub 
kulturalnej) 

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, 

− miejsce realizacji operacji (inwestycji) na obszarze LSR1, 
− minimalna całkowita wartość operacji: nie mniej niż 50 tys. zł, 
− maksymalna wnioskowana kwota pomocy na operację: do 300 tys. zł 

(nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych), 
− poziom dofinansowania: 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji 

dla jednostek sektora finansów publicznych oraz maks. 90% kosztów 
kwalifikowalnych operacji dla pozostałych podmiotów.  

Wsparcie działalności 
artystycznej lokalnych 
zespołów 
(odpowiadające zakresy z 
rozporządzenia 19.2: 
1.Promowanie obszaru 
objętego LSR, w tym 
produktów lub usług 
lokalnych  
lub 
2.Zachowanie 
dziedzictwa lokalnego 
lub 
3.Wzmacnianie kapitału 
społecznego) 

− operacja dotyczy doposażenia zespołów artystycznych działających na 
obszarze LSR1, 

− wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę na obszarze 
LSR1, 

− wnioskodawcą może być również powiat, którego siedziba znajduje się 
poza obszarem LSR, jeżeli przynajmniej jedna gmina powiatu należy 
do obszaru LSR1, 

− wnioskodawca: 
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, 

− miejsce realizacji operacji na obszarze LSR1, 
− minimalna całkowita wartość operacji: nie mniej niż 50 tys. zł, 
− maksymalna wnioskowana kwota pomocy na operację: do 200 tys. zł, 
− poziom dofinansowania: 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji 

dla jednostek sektora finansów publicznych oraz maks. 90% kosztów 
kwalifikowalnych operacji dla pozostałych podmiotów. 

1)Obszar LSR: Gmina Miejska Włodawa, Gmina Wiejska Włodawa, Gmina Hańsk, Gmina Wola Uhruska, 
Gmina Ruda-Huta, Gmina Hanna, Gmina Wyryki, Gmina Stary Brus. 
2) Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 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 Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 (Dz.U.2015, poz. 1570, z późn. zm.) 
 


