Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania

zakłada we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz:

Przedsięwzięcie 1.2.1 Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

to partnerstwo trójsektorowe działające prawnie od 2008 r. mające na

zgłosi się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych

celu aktywizację obszarów wiejskich.

i ubezpieczenia wypadkowego i podlega tym ubezpieczeniom do dnia,

działanie skierowane do przedstawicieli sektora publicznego,

ZASADY OTRZYMANIA WSPARCIA

w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub

refundacja kosztów po zrealizowaniu projektów,

W ramach PROW 2007-2014 osi IV LEADER do mieszkańców z terenu 11

utworzy co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty

utrzymanie trwałości projektu przez 5 lat od otrzymania płatności

gmin członkowskich Stowarzyszenia KST-LGD traﬁło ok. 7 600 000,00 zł.

średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem operacji, na podsta-

końcowej,

Realizacja celów zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007 -

wie umowy o pracę i utrzymanie go do dnia, w którym upłynie 2 lata od

doﬁnansowanie na poziomie 63,63% kosztów kwaliﬁkowalnych.

2013 znacząco przyczyniła się do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej

dnia wypłaty płatności końcowej,

JAKIE KOSZTY SĄ KWALIFIKOWANE?

i turystycznej regionu.

osiągnie co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub

1. ogólne (dotyczące operacji inwestycyjnych), nie więcej niż 10 %

Budżet jakim dysponuje KST - LGD na okres PROW 2014-2020 na realiza-

wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia,

pozostałych kosztów kwaliﬁkowanych, które jako jedyne mogą być

cję Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Szlaków Turystycznych do 2023 r. to

w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.

poniesione przed dniem złożenia wniosku, lecz nie wcześniej niż od

10 107 000,00 zł.

Doﬁnansowanie w kwocie 60 000,00 zł wypłacane jest w postaci

1 stycznia 2014 r., tj. opłaty związane z przygotowaniem niezbędnej

PREMII po podpisaniu umowy.

dokumentacji budowlanej (kosztorys inwestorski, projekt budowlany,

PODMIOTY, DO KTÓRYCH KIEROWANE JEST WSPARCIE:
mieszkańcy gmin: Torzym, Sulęcin, Lubniewice, Krzeszyce, Ośno

Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój przedsiębiorstw

2. zakup robót budowlanych lub usług,

Lubuskie, Bogdaniec, Lubiszyn, Kłodawa, Santok, Deszczno,
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3. zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu paten-

podmioty sektora publicznego, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe zamierzające realizować operacje na obszarze Stowarzyszenia
Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania,

O wsparcie może się ubiegać przedsiębiorca, który:

tów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątko-

podkład

geodezyjny

oraz

nadzór

inwestorski

lub

autorski),

w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku wykonywał łącznie

wych lub znaków towarowych,

przez 365 dni działalność gospodarczą,

4. najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości (w okresie

grupy defaworyzowane, tj. mieszkańcy w wieku 55+, mieszkańcy

utworzy co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty

realizacji projektu, tj. pomiędzy zawarciem umowy a złożeniem wniosku

poniżej 35 roku życia, kobiety, osoby bezrobotne.

średnioroczne, uzasadnione zakresem realizacji operacji, na podstawie

o płatność ostateczną),

umowy o pracę oraz utrzyma je przez okres 3 lat od dnia wypłaty

5. zakup nowych maszyn lub wyposażenia,

WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU

płatności końcowej (z uwzględnieniem konieczności utrzymania

6. zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobo-

LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ W 2016 ROKU

dotychczasowego poziomu zatrudnienia),

wych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą (nie

osiągnie co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub

więcej niż 30% pozostałych kosztów kwaliﬁkowanych pomniejszonych

Przedsięwzięcie 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia,

o koszty ogólne),
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w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.

7. zakup rzeczy niezbędnych do realizacji operacji innych niż wymienione w

Kwota doﬁnansowania wynosi max. 300 000,00 zł, co stanowi 70%

pkt. 5 i 6, w tym materiałów,

jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

kosztów kwaliﬁkowalnych.

8. podatek od towarów i usług (VAT) – jeśli wnioskodawca może odzyskać

ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR,

Istnieje możliwość otrzymania zaliczki lub wyprzedzającego ﬁnansowania

podatek VAT na mocy przepisów krajowych.

jest pełnoletnia,

na poczet realizacji operacji.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentami dostępne są w biurze

O wsparcie może się ubiegać osoba ﬁzyczna, która:

KST-LGD oraz na stronie internetowej pod adresem www.kst-lgd.pl

w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku nie wykonywała
działalności gospodarczej,
nie podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie
(wyjątek: produkcja artykułów spożywczych lub napojów w ramach
podejmowania działalności),
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
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