
Warunki przyznawania pomocy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju  
 
PROW - Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (LEADER)  
Pomoc jest  przyznawana w formie dotacji. W ramach LSR planuje się udzielać premii w stałej 
wysokości wynoszącej 60 tys. zł na operację. Wysokość przyznawanej premii nie została uzależniona 
od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.  
 
Kto może skorzystać z pomocy? 
1)  osobą fizyczną, jeżeli: 
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
b) jest pełnoletnia, 
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR 
  
Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny EP w systemie 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz  jeżeli: 
1)  koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych; 
2) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim 
objętym LSR 
3)  inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub 
współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada 
udokumentowane 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 
4)  operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem; 
5)  minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych; 
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 
Do wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć biznesplan wraz z 
załącznikami (sporządzone na formularzu określonym w dokumentacji konkursowej) 
Brak  katalogu kosztów, podstawą jest racjonalność wydatków pod kątem tworzonej działalności. 
Biznesplan zawiera co najmniej: 

• opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy; 
• wskazanie celów pośrednich i końcowych; 
• informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie 

pomocy niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować; 
• planowany zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych. 

 
 
PROW  - Wsparcie przedsiębiorczości, nowe miejsca pracy;  
 

1. Kto może skorzystać z pomocy? 
1)  osoba 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 
2)  osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się 
na obszarze wiejskim objętym LSR, 



3)  jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność 
prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, z 
tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc na operację w zakresie 
podejmowania działalności. 

2. W przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w 
formie spółki cywilnej warunki wynikające z programu powinny być spełnione przez wszystkich 
wspólników tej spółki 

3. 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 (mikro – firma zatrudnia do 10 osób; małe – firma zatrudnia nie więcej jak 50 osób) 
------- 
Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w systemie 
ARiMR oraz jeżeli: 
1)  koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych; 
2)  operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie 
z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym 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.; 
3)  operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim 
objętym LSR 
4)  inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub 
współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada 
udokumentowane 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 
5)  operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem; 
6)  minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych; 
  
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; 
 8)  realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych. 
 Do wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć biznesplan wraz z 
załącznikami (sporządzone na formularzu określonym w dokumentacji konkursowej) 
  
Pomoc  jest przyznawana, jeżeli: 
1)  podmiot ubiegający się o jej przyznanie wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; 
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 tego miejsca pracy przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej; 
3)  podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację 
w zakresie podejmowania działalności  ze środków LGD albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia 
przyznania temu podmiotowi pomocy na operację w w/w zakresie; 



2. Jeżeli podmiot wnioskujący ubiega się o pomoc w wysokości nie przekraczającej 25 tys. złotych – nie 
ma obowiązku stwarzania miejsca pracy. 
Pomoc na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej 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 na rozwój działalności  przyznawana jest w formie refundacji 70 % kosztów kwalifikowalnych 
maksymalnie 300 tys. zł , do których zalicza się koszty: 
1)  ogólne (sporządzanie dokumentacji projektowej) 
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. 
 Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% 
pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji. 
 
w ramach konkursu będzie stosowało się warunek dotyczący wysokości kwoty wsparcia w 
odniesieniu do tworzonych miejsc pracy: 

1. Za utworzenie jednego miejsca pracy - wysokość wsparcia do 100 tys. zł; 
2. Za utworzenie dwóch miejsc pracy - wysokość wsparcia do 200 tys. zł; 
3. Za utworzenie trzech miejsc pracy - wysokość wsparcia do 300 tys. zł; 

 
PROW - Mała infrastruktura (Leader)  
 
Operacja musi być zgodna z Programem (PROW 2014-2020) oraz realizować wskaźniki określone w 
LSR na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański - zgodnie z 
zakresem tematycznym naboru. 
  
O pomoc może ubiegać się podmiot będący: 

1. osobą fizyczną, jeżeli: 
o jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
o jest pełnoletnia, 



o ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie 
wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 
swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz.584, z późn. zm.), 

o 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 (Dz.U. z 
2015 r. poz.584, z późn. zm.), albo 

2. osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się 
na obszarze wiejskim objętym LSR, albo 

3. jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność 
prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym 
LSR. 

4. O pomoc może ubiegać się również: 
1. gmina, która nie spełnia warunku określonego w pkt. 2, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim 

objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację; 
2. powiat, który nie spełnia warunku określonego w pkt. 2, jeżeli przynajmniej jedna z gmin 

wchodzących w skład  tego powiatu spełnia warunek określony w ppkt 1. 
  
Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny  w trybie 
przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 
ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli: 

1. koszty kwalifikowane operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych – nie stosuje 
się do przyznawania pomocy na operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych 
lub organizację pożytku publicznego będącą organizacją pozarządową w zakresie, w jakim nie jest 
to sprzeczne z art. 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013; 

2. operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie 
z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów 
kwalifikowanych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłaconą po zrealizowaniu 
całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 
grudnia 2022r.; 

3. 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; 

4. 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 zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. 

5. minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych. 
6. 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; 
7. realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych; 
8. została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest 

wymagane przepisami odrębnymi. 



Pomoc na operację w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej jest przyznawana, jeżeli operacja służy 
zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej. 
  
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 230 000,00 zł na jedną operację. 
Limit środków w ramach przedsięwzięcia: 2 580 000,00 zł 
 
 
Aktywna integracja (PAL) - EFS 
 
Zakres tematyczny operacji 
Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel szczegółowy 
3.1: Poprawa integracji społecznej obszaru LGD, przedsięwzięcie 3.1.1 Aktywna integracja społeczna 
(EFS) – Programy Aktywności Lokalnej – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – 
Fundusz Biebrzański, oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i 
kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  W ramach naboru mogą być 
składane projekty zgodne z typem projektu nr 6 zgodnie z SZOOP RPOWP na lata 2014-2020. 
Kto może składać wnioski? 
Podmioty z obszaru realizacji LSR (inne niż Lokalne Grupy Działania) lub realizujące projekty na 
obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych, w szczególności: 

1. instytucje pomocy i integracji społecznej: 
o jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej; 
o jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 
o inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym 

celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej); 
2. podmioty ekonomii społecznej: 

o przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 
kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.); 

o podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym: 
o CIS i KIS; 
o ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 
o organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt1 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z 
późn. zm.); 

o podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego 
leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę 
można podzielić na następujące podgrupy: 
o organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski 
wspierają realizację celów statutowych; 

o spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, 
działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 
r. poz. 21, z późn. zm.); 

o spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 
50%. 



3. jednostki sektora finansów publicznych (w tym jst), instytucje publicznych i niepublicznych służb 
zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich z instytucjami pomocy i integracji 
społecznej). 

Na co można otrzymać dofinansowanie?  
W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące typ projektu nr 6 Programy Aktywności 
Lokalnej zgodnie z SZOOP RPOWP na lata 2014-2020 tj.: Programy aktywności lokalnej – wsparcie 
skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do 
lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z 
wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji: 
  
Instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest przywrócenie lub 
wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności, np.: 
o działania z zakresu poradnictwa specjalistycznego (m.in. socjoterapeuty, psychologa, prawnika, 

mediatora) oraz jako element uzupełniający – udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach 
(poradnictwo prawne i obywatelskie), służące przywróceniu lub wzmocnieniu kompetencji 
społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej; 

o działania z zakresu poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia 
kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót 
do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową (m.in. warsztaty 
rozwoju osobistego, indywidualny coaching, warsztaty kompetencji pedagogiczno-
wychowawczych, trening umiejętności społecznych, praca metodą mentoringu); 

o rozwój pracy socjalnej opartej o działania w ramach różnych form kontraktu socjalnego. 
Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu 
decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe 
oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, np .: 
o staże zawodowe, praktyki zawodowe; 
o subsydiowane zatrudnienie (w tym doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy); 
o poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, trening pracy jako usługi wspierające aktywizację 

zawodową; 
o kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji 

zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy; 
o zatrudnienie wspierane/wspomagane/usługi trenera zatrudnienia wspieranego; 
o sfinansowanie udziału w KIS, CIS, ZAZ, spółdzielni socjalnej, przedsiębiorstwie społecznym 

i sfinansowanie kosztów zatrudnienia. 
Instrumenty aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu 
wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, (łącznie z działaniami w zakresie 
aktywizacji zawodowej), np.: 
o realizacja zajęć szkolnych uzupełniających wykształcenie na poziomie podstawowym, 

gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz organizację zajęć komplementarnych w 
stosunku do zajęć szkolnych (zajęcia wyrównawcze, korepetycje); 

o nauka na poziomie wyższym dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze lub inne 
formy opieki zastępczej. 

Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub 
złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących 
oddalenie od rynku pracy, np.: 
o udział w terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej; 
o udział w programach korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, o którym 

mowa w przepisach o przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 
o udział w programach psychoterapii /programach terapeutycznych dla osób uzależnionych. 
 
Wysokość limitu środków w ramach przedsięwzięcia wynosi: 3 397 684,00 PLN 
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 500 000,00 PLN 



Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie 
projektu wynosi 95%. 
Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% 
wydatków kwalifikowanych projektu. 
 
Aktywna integracja (WTZ) - EFS 
Kto może składać wnioski? 
Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na 
obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych, w szczególności: 
 

a) instytucje pomocy i integracji społecznej:  
i) jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej;  
ii) jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w 

ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;  
iii) inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których 

głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej);  
b) podmioty ekonomii społecznej:  

i) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 
27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.);  

ii) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym:  

a. CIS i KIS;  
b. ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;  
iii) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt1 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 239, z późn. zm.);  

iv) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla 
którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności 
komercyjnej; 

c) jednostki sektora finansów publicznych (w tym jst), instytucje publicznych i niepublicznych 
służb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich z instytucjami pomocy i 
integracji społecznej). 

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki 
narodowej określonych w w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie 
sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów 
gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2009). 
 
 Na co można otrzymać dofinansowanie? 
W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące typ projektu nr 8 zgodnie  
z Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020 tj.:  Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej  
i społecznej osób z niepełnosprawnościami w ramach ZAZ i WTZ poprzez:  8b) wsparcie usługami 
aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ; wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ 
nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji. 
Wysokość limitu środków w ramach przedsięwzięcia wynosi: 400 000,00 PLN 
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi:  400 000,00 PLN 
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie 
projektu wynosi 95%.  
Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% 
wydatków kwalifikowanych projektu. 



 
Wysoka jakość edukacji przedszkolnej - EFS 
Kto może składać wnioski? 
Podmioty z obszaru realizacji LSR (inne niż Lokalne Grupy Działania) lub realizujące projekty na 
obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych.. 
 
 Na co można otrzymać dofinansowanie? 
W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące typ projektu nr 8b zgodnie  
z Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020 tj.:  W ramach przedsięwzięcia przewiduje się realizację projektów 
mających na celu zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, w 
szczególności poprzez:  

a) Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego wyłącznie dla dzieci z 
niepełnosprawnościami;  

 
b) Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej 
umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez 
wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;  

 
c) Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące 

szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów u dzieci. Katalog dodatkowych zajęć 
dla dzieci obejmuje wyłącznie:  

 zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 
placówkach (Dz. U. poz. 532): korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, 
socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;  

 zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie 
oświaty;  

 zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna;  

 zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne;  
Typ projektu c) może być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu 
a) lub b).  

d) Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania 
przedszkolnego niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w 
tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych (wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w 
typie projektu a) lub b)).  

 
e) Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych 

(porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji 
naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych 
na rynku pracy (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, 
przedsiębiorczość oraz praca zespołowa) w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych 
w OWP, realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, realizacja zajęć 
rozwijających uzdolnienia, organizacja kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów, 
nawiązanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym OWP w celu realizacji programów 
edukacyjnych.  

 



f) Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania 
metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku 
przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (porozumiewania się w 
językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, 
informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności (umiejętność uczenia się, 
kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa) 
(wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu e)). 

Wysokość limitu środków w ramach przedsięwzięcia wynosi: 550 000,00 PLN 
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 500 000,00 PLN 
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie 
projektu wynosi 95%.  
Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% 
wydatków kwalifikowanych projektu. 
 
Aktywna integracja (CIS/KIS) - EFS 
 
Kto może składać wnioski? 
O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać: 
Podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób 
fizycznych. W szczególności: 
1)instytucje pomocy i integracji społecznej: 
-jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej, 
-jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
-inne podmioty prowadzące działalność sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem 
nie jest prowadzenie działalności gospodarczej). 
2)podmioty ekonomii społecznej (zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS 
i EFRR lata2014-2020): 
-przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne, 
-podmioty reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ) 
-organizacje pozarządowe lub podmioty, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
-podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego 
leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej 
3)jednostki sektora finansów publicznych (w tym JST), instytucje publicznych i niepublicznych służb 
zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich z instytucjami pomocy i integracji społecznej). 
 
Wysokość limitu środków w ramach przedsięwzięcia wynosi: 1 400 000,00 PLN 
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 500 000,00 PLN 
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie 
projektu wynosi 95%.  
Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% 
wydatków kwalifikowanych projektu. 
 
 
Rewitalizacja na poziomie lokalnym  - EFRR 
 
Kto może składać wnioski? 
O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać: 



1. Podmioty z obszaru realizacji LSR Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, obejmującej 
gminy: Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Janów, Jaświły, Korycin, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, 
Suchowola, Sztabin, Trzcianne, z wyłączeniem osób fizycznych 

Typ wnioskodawcy: 
o Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 
o Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, 
o Organizacje pozarządowe, 
o Podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym, 
o Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu 

terytorialnego lub ich związki, 
o Kościoły i inne związki wyznaniowe 
o Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, 
o Podmioty ekonomii społecznej, 
o Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, 
o Towarzystwa budownictwa społecznego. 
  
Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki 
narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie 
sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów 
gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015  poz. 2009). 
O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o 
dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 
art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1 
pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary; przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014-2020. 
Na co? 
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania 
– Fundusz Biebrzański  w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące  typu 
projektu 9 – Rewitalizacja małej skali w ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. 
  
W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów mających na celu: 
- uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej; projekty służące poprawie 
bezpieczeństwa publicznego; przebudowa i adaptacja zdegradowanych obiektów, terenów i 
przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: kulturalnych, społecznych, 
edukacyjnych; 
- ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni; 
- udostępnienie terenów dla mieszkańców. 
 
Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu 
własnego stanowiącego: 
- minimum 15 % (5% w przypadku projektów rewitalizacyjnych (dotyczy projektów rewitalizacyjnych 
zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na 
lata 2014-2020)) wydatków kwalifikowanych. 
Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 
85% - dotyczy projektów nie objętych pomocą publiczną. 
Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami. 
  
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną (nie dotyczy projektów objętych pomocą de 



minimis), wkład własny powinien być pozbawiony znamion środków publicznych. 
  
W przypadku realizacji operacji w mieście powiatowym całkowita wartość kosztów nie może 
przekroczyć 1 mln zł, operacja ma spełniać definicję projektów rewitalizacyjnych określoną 
w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. 
  
W przypadku inwestycji w zakresie kultury (infrastruktura małej skali) wartość nie może być większa 
niż pułapy określone w dokumentach programowych. 
 
Infrastruktura dziedzictwa kulturowego – EFRR 
 
Wsparciem będą objęte projekty dotyczące ochrony zabytków oraz ochrony obiektów dziedzictwa 
kulturowego, tj.: 

-prace konserwatorskie, restauratorskie, odbudowa, przebudowa obiektów 
zabytkowych(wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków); 

-budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz kompleksowe 
zagospodarowanie terenu wokół obiektów; 

-dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych; 
-zabezpieczenie obiektów na wypadek zagrożeń (np. monitoring, instalacje alarmowe, 

przeciwpożarowe itp.); 
-dostosowanie obiektów zabytkowych do działalności kulturalnej; 

- konserwacja muzealiów, starodruków, archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych 
wraz z dostosowaniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczenia; 
zakup trwałego wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury, w tym m.in. sprzętu 
wystawienniczego, magazynowego, technicznego i multimedialnego. 
Nie przewiduje się budowy od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej oraz wspierania przedsięwzięć 
mających na celu organizację imprez o charakterze kulturalnym, takich jak wystawy, festiwale, itp. 
 
Kto może składać wnioski? 
Kluczowym wyznacznikiem zakwalifikowania danego podmiotu jako beneficjenta nie będzie forma 
prawna wnioskodawcy, a przedmiot jego działalności. Wsparcie otrzymają w szczególności: 

- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, 
- organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność 
statutową w obszarze kultury, 
- jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, 
- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, 
- spółki prawa handlowego niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele 
statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego 
lub ich związki i stowarzyszenia, 
- instytucje kultury z sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim są 
jednostki  administracji rządowej lub samorządowej, 
- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (państwowe osoby 
prawne). 

 


