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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  

19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-2020. 

 

Zapraszamy do skorzystania z możliwości wsparcia w ramach  

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 

Stowarzyszenia Kraina św. Anny na lata 2014-2020. 
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Nabory wniosków 

Nr 
naboru 

Zakres wsparcia 

Kwota 
ogłoszenia 

[zł] 

PLANOWANE Ograniczenie 
wnioskowanej kwoty pomocy  

ze względu na ilość wskaźników 
do osiągnięcia 

(w przypadku JST i Instytucje JST 
poniższa kwota stanowi 63,63% 

EFFROW +36,37% wkład własny) 

4/2017 

Tworzenie lub rozwój inkubatorów 
przetwórstwa lokalnego produktów rolnych - 
Przedsięwzięcie nr VI. Nowa zrównoważona 
przedsiębiorczość 

500 000,00 

n/d 

PLANOWANY TERMIN NABORU 

WNIOSKÓW:  14.08 – 31.08 

5/2017 

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym 
produktów lub usług lokalnych 
- Przedsięwzięcie nr I. Popularyzacja 
lokalnych produktów i usług 

554 792,49 

lub 

438 757,47* 

79 256,07 zł 

lub 

62 679,63 zł* 

PLANOWANY TERMIN NABORU 

WNIOSKÓW:  14.08 – 31.08 

6/2017 

Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym 
przez podnoszenie wiedzy społeczności 
lokalnej w zakresie ochrony środowisk i 
zmian klimatycznych, także z 
wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych  
– Przedsięwzięcie nr III. Działania 
Proekologiczne 

145 043,78 

72 521,89 zł 
TERMIN NABORU WNIOSKÓW:  

14.08 – 31.08 

7/2017 

Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym 
przez podnoszenie wiedzy społeczności 
lokalnej w zakresie ochrony środowisk i 
zmian klimatycznych, także z 
wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych  
– Przedsięwzięcie nr IV. Wzmocnienie 
Kapitału społecznego. Poznaj Krainę św. Anny 

72 521,90 

n/d 

TERMIN NABORU WNIOSKÓW:  

14.08 – 31.08 

8/2017 
Zachowanie dziedzictwa lokalnego 
- Przedsięwzięcie nr II. Zachowanie 
dziedzictwa Krainy św. Anny 

1 087 828,40 

271 565,68 zł 
TERMIN NABORU WNIOSKÓW:  

01.09 – 14.09 

SUMA NABORÓW W II POŁOWIE 2017 R. 2 360 186,57 

*Limit ogłoszenia w tym ograniczenie, uzależnione od akceptacji naboru przez SWO. 

Kto może zostać wnioskodawcą 

O środki mogą ubiegać się osoby, chcące realizować 
działania zgodnie z celami zawartymi w Strategii Rozwoju 
Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 
Stowarzyszenia Kraina św. Anny na lata 2014-2020, 
obejmującej obszar 10 gmin – Strzelce Opolskie, 
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Wymogi formalne: 

Krapkowice, Zdzieszowice, Gogolin, Tarnów Opolski, 
Leśnica, Jemielnica, Ujazd, Walce, Izbicko.  

 

Zgodnie z rozporządzeniem¹ o pomoc mogą ubiegać się podmioty: 

 

• obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

• osoba pełnoletnia, 

• w przypadku gdy nie wykonuje działalności gospodarczej ma miejsce 

zamieszkania na obszarze LGD 

• w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą - 

miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność 

gospodarczą, znajduje się na obszarze LGD 

 

• siedziba działalności znajduje się na obszarze LGD 

• JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne 

• organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe.  

 

 

• jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym 

ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej 

oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR 

 
 
 

 

 
Wnioski składa się w wersji papierowej i elektronicznej (do wniosku w wersji papierowej 

należy dołączyć wersję elektroniczną na 2 płytach CD). 

 

Wnioski wraz z załącznikami i wymaganymi przez LGD dokumentami  składane będą 
osobiście (lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną) w Biurze Stowarzyszenia w 
terminie ustalonym w ogłoszeniu o naborze.  

Operacja musi   spełniać warunki otrzymania pomocy zgodnie z ogłoszonym 

naborem i rozporządzeniem¹:   
 

• wniosek złożony w terminie i w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze  

• operacja zgodna z zakresem tematycznym naboru 

• operacja zgodna z zakresem wsparcia rozporządzenia¹ 

• wnioskodawca kwalifikuje się do wsparcia 

• wielkość wsparcia - odpowiada poziomowi określonemu w ogłoszeniu naboru 

 
Operacja musi być zgodna z LSR  i przyczyniać się do realizacji: 
 

➢ przynajmniej jednego celu ogólnego LSR 

➢ przynajmniej jednego celu szczegółowego LSR  

➢ przynajmniej jednego przedsięwzięcia zapisanego w LSR  

Operacja musi przyczyniać się do realizacji co najmniej jednego wskaźnika 

produktu przypisanego dla danego przedsięwzięcia    

Osoba prawna 

Osoba fizyczna 

Inne 
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Zakres kosztów kwalifikowalnych możliwych do finansowania 

 

 

 
 

Pomoc na operację przyznawana jest w formie refundacji kosztów 
kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty¹: 
 

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 wymienione w pkt 5 i 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 tych pracowników – w przypadku 

operacji w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego 

produktów rolnych ora wspierania współpracy miedzy podmiotami wykonującymi 

działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w ramach: krótkich 

łańcuchów dostaw, usług turystycznych, rozwijania rynków zbytu produktów i usług 

lokalnych,  

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. 

¹Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM 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 rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020    
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4/2017  

Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów 

rolnych 

5/2017  

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych   

6/2017  

Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy 

społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowisk i zmian 

klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych  

 

 

 
 

Cel ogólny: 2.0 Zrównoważony rozwój i przedsiębiorczość w Krainie św. Anny 

Cel szczegółowy: 2.1 Zakładanie działalności gospodarczej 

Przedsięwzięcie: VI. Nowa zrównoważona przedsiębiorczość  

Zakres wsparcia: 

Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego 

produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi  

w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje 

 

 

 

Cel ogólny: 1.0 Atrakcyjna i aktywna Kraina św. Anny 

Cel szczegółowy: 
1.1 Rozwój rekreacji i turystyki regionalnej z zachowaniem 

dziedzictwa lokalnego 

Przedsięwzięcie: II. Popularyzacja lokalnych produktów i usług 

Zakres wsparcia: 
Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub 

usług lokalnych 

 

 

 

 

 

Cel ogólny: 1.0 Atrakcyjna i aktywna Kraina św. Anny 

Cel szczegółowy: 

1.2 Aktywizacja i edukacja społeczna i kulturalna oraz 

integracja wewnątrz i międzypokoleniowa mieszkańców Krainy 

św. Anny 

Przedsięwzięcie: III. Działania proekologiczne 

Zakres wsparcia: 

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie 

wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowisk  

i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań 

innowacyjnych 
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7/2017  

Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy 

społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowisk i zmian 

klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych  

8/2017  

Zachowanie dziedzictwa lokalnego 

 
 
 
 

 
 
 
 

Cel ogólny: 1.0 Atrakcyjna i aktywna Kraina św. Anny 

Cel szczegółowy: 

1.2 Aktywizacja i edukacja społeczna i kulturalna oraz 

integracja wewnątrz i międzypokoleniowa mieszkańców Krainy 

św. Anny 

Przedsięwzięcie: IV. Wzmocnienia kapitału społecznego. Poznaj Krainę św. Anny 

Zakres wsparcia: 

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie 

wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowisk i 

zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań 

innowacyjnych 

 

 

 

 

 
 

Cel ogólny: 1.0 Atrakcyjna i aktywna Kraina św. Anny 

Cel szczegółowy: 
1.1 Rozwój rekreacji i turystyki regionalnej z zachowaniem 

dziedzictwa lokalnego 

Przedsięwzięcie: I. Zachowanie dziedzictwa Krainy św. Anny 

Zakres wsparcia: Zachowanie dziedzictwa lokalnego 
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Wskaźniki produktu i rezultatu do naborów! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Limit ogłoszenia w tym ograniczenie, uzależnione od akceptacji naboru przez SWO  

 

Wskaźnik oddziaływania ramach wszystkich zakresów wsparcia do osiągnięcia w ramach LSR:  

Liczba osób korzystających z wybudowanej lub zmodernizowanej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej kulturalnej – 500 osób. 

Data aktualizacji ulotki: 23.06.2017r. 

 

Nr 

Naboru 
Zakres wsparcia 

Limit w 

ogłoszeniu 

[zł] 

Wskaźnik produktu Wskaźnik rezultatu 

Nazwa Wskaźnika 

 dla danego zakresu wsparcia 

Ilość 

wskaźników 

produktów do 

osiągnięcia w 

ramach LSR 

Nazwa Wskaźnika 

 dla danego zakresu 

wsparcia 

Ilość 

wskaźników 

rezultatu do 

osiągnięcia 

4/2017 

Tworzenie lub 

rozwój inkubatorów 

przetwórstwa 

lokalnego produktów 

rolnych 

500 000,00 
Liczba inkubatorów przetwórstwa 

lokalnego 
1 szt. brak 

5/2017 

Promowanie obszaru 

objętego LSR, w tym 

produktów lub usług 

lokalnych 

554 792,49 

lub 

438 757,47* 

Liczba materiałów promujących 

produkty i usługi lokalne obszaru 

Krainy św. Anny 

3 szt. 

Liczba egzemplarzy 

materiałów 

promujących 

produkty i usługi 

lokalne  

obszaru Krainy św. 

Anny 

1000 szt. 

Liczba wydarzeń inicjujących cykl 

wydarzeń lub wydarzenia 

specyficznej dla LSR połączone z 

promocją produktów lub usług 

lokalnych 

2 szt. 

Liczba osób 

uczestniczących w  

wydarzeniach 

promujących 

produkty lub usług 

lokalne 

 

500 szt. 

Liczba wystaw lokalnych zasobów 2 szt. 

6/2017 

Wzmocnienia 

kapitału społecznego, 

w tym przez 

podnoszenie wiedzy 

społeczności lokalnej 

w zakresie ochrony 

środowisk  

i zmian 

klimatycznych, także 

z wykorzystaniem 

rozwiązań 

innowacyjnych - 

Przedsięwzięcie nr 

III Działania 

Proekologiczne 

145 043,78 

Liczba operacji w zakresie 

podnoszenia wiedzy i świadomości 

społeczności lokalnej w zakresie 

ochrony środowiska i zmian 

klimatycznych 

1 szt. 

Liczba osób 

uczestniczących w 

przedsięwzięciach 

podnoszących wiedzę 

i świadomość w 

zakresie ochrony 

środowiska i zmian 

klimatycznych 

80 szt. 

Liczba operacji ukierunkowanych na 

innowację 
1 szt. brak 

7/2017 

Wzmocnienia 

kapitału społecznego, 

w tym przez 

podnoszenie wiedzy 

społeczności lokalnej 

w zakresie ochrony 

środowisk  

i zmian 

klimatycznych, także 

z wykorzystaniem 

rozwiązań 

innowacyjnych – 

Przedsięwzięcie nr 

IV Wzmocnienie 

Kapitału 

społecznego. Poznaj 

Kraina św. Anny 

72 521,90 

Liczba przedsięwzięć  typu: 

warsztaty, szkolenia, wizyt 

studyjnych sprzyjających 

aktywizacji i  wzmacnianiu kapitału 

społecznego 

 

2 szt. 

Liczba osób 

uczestniczących w 

przedsięwzięciach 

wzmacniających 

kapitał społeczny 

 

80 szt. 

8/2017 

Zachowanie 

dziedzictwa 

lokalnego 

1 087 828,40  

liczba podmiotów działających w 

sferze kultury, które otrzymały 

wsparcie w ramach realizacji LSR 

2 szt. brak 

Liczba operacji obejmujących 

wyposażenie podmiotów 

działających w sferze kultury 

2 szt. brak 

Liczba obiektów sakralnych 

poddanych pracom remontowym lub 

konserwatorskim 

2 szt. 

Liczba powierzchni 

zrewitalizowanych 

obiektów zabytkowy 

200 m2 Liczba zabytków poddanych pracom  

konserwatorskim lub restauratorskim 

w wyniku wsparcia otrzymanego w 

ramach realizacji strategii 

2 szt. 
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Pomoc doradczą pracowników LGD można uzyskać  

codziennie w godz. 7.00-15.00 

 

Osobiście w biurze – ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice 

Telefonicznie – 77 44 67 130-131 

Mailowo – doradztwo@annaland.pl 

Fax – 77 47 49 181 

 

 


