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Ogłoszenie nr 03/2017 
 

Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem  ogłasza  nabór  wniosków o przyznanie pomocy w zakresie 

przedsięwzięcia nr: 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju 

na lata 2014-2023 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020”. 

Termin składania 

wniosków 
15.03.2017 – 30.03.2017 

Miejsce i tryb składania 

wniosków 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać: 

 bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę 

upoważnioną do reprezentacji), w siedzibie Lokalnej Grupy 

Działania „Wszyscy Razem ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, w 

dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, 

 na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w wersji 

papierowej (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z 

oryginałem) oraz w dwóch egzemplarzach w wersji 

elektronicznej tożsamej z wersją papierową wniosku (na płycie 

CD/DVD). 

 wniosek należy wypełnić i wydrukować przy użyciu programu MS 

Excel (ze względu na błędy programowe wykluczono możliwość 

korzystania z generatora wniosków). 

Wnioski składane w innym trybie niż wskazany powyżej nie będą 

uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. 

Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku oraz jest opatrzone 

pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie 

złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura Stowarzyszenia. 

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca. 

Forma wsparcia refundacja do 70% kosztów kwalifikowanych – maksymalna kwota 

wsparcia 125 000,00 zł.  

Maksymalna kwota wsparcia dotyczy wnioskowanej kwoty pomocy objętej 

wnioskiem obejmującej publiczne środki wspólnotowe (wkład EFRROW)  
oraz publiczne środki krajowe (wkład krajowy) wypłacane przez ARiMR i 

nie dotyczy kwoty obciążającej budżet LSR stanowiącej sumę wkładu 

EFRROW oraz  

wkład własny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy stanowiący 

publiczne środki krajowe - w przypadku ubiegania się o wsparcie 
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wnioskodawcy stanowiącego jednostkę sektora finansów publicznych 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych.  

Zakres tematyczny  Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność: ROZWIJANIE 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, w tym podnoszenie kompetencji 

osób realizujących operacje w tym zakresie zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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 r. poz. 1570, z 2016 r. poz. 1390). 

Cel ogólny nr. 1. Kreowanie oraz wspomaganie rozwoju gospodarczego 

obszaru LSR.  

Cel szczegółowy nr: 1.1 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, 

Przedsięwzięcie nr: 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej. 

Warunki udzielania 

wsparcia 

 

Operacja musi: 

 spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi 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, 2016 poz. 1390), 

 spełnić warunki oceny wstępnej, 

 zostać uznana za zgodną z warunkami przyznania pomocy 

określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020; 

 zostać uznana za zgodną z LSR, 

 osiągnąć co najmniej jeden wskaźnik produktu zgodnie z 

dokumentem „Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele 

ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do 

osiągnięcia wskaźniki” załączonym do ogłoszenia o naborze 

 osiągnąć minimum liczby punktów w ocenie wg lokalnych 

kryteriów wyboru operacji określonych w załączniku nr 2 do 

ogłoszenia 03/2017). Maksymalna liczba punktów możliwa do 

uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru operacji wynosi 

54 punktów. Minimalna liczba punktów w ramach oceny spełnienia 

kryteriów wyboru dla podmiotu ubiegającego się o przyznanie 

pomocy będącego osobą prawną wynosi 19 punktów. Minimalna 

liczba punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru dla 

podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy będącego osobą 

fizyczną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości 

prawnej  wynosi 21 pinktów. 

 w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym 

mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 

mieszczenie się operacji w limicie środków wskazanym w 

ogłoszeniu. 



 

 

Wnioski, które pozytywnie przejdą ocenę zostaną umieszczone na liście 

operacji wybranych do dofinansowania. O pozycji na liście decyduje liczba 

uzyskanych punktów. W przypadku równej ilości punktów kilku wniosków 

o pozycji na liście decyduje niższa wnioskowana kwota pomocy. Jeżeli to 

kryterium nie daje rozstrzygnięcia, wówczas decyduje wcześniejszy termin 

złożenia wniosku. 

Obowiązujące kryteria 

wyboru operacji 

Kryteria wyboru operacji znajdują się w załączniku nr 2 do ogłoszenia 

03/2017 -Lokalne kryteria wyboru operacji. Wnioskodawca musi załączyć 

do wniosku wraz z załącznikami Uzasadnienie zgodności operacji z 

lokalnymi kryteriami wyboru, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 

3 do ogłoszenia. 

Wymagane dokumenty,  

potwierdzające spełnienie  

warunków udzielenia 

wsparcia  

oraz kryteriów wyboru 

operacji 

Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz 

operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz 

wskazane we wniosku załączniki niezbędne do ustalenia spełnienia 

warunków przyznania pomocy. Uzasadnienie zgodności operacji z 

lokalnymi kryteriami wyboru, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 

3 do ogłoszenia. Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku z 

wersją papierową. 

Limit dostępnych środków 

w naborze 

1 250 000,00 zł 

Informacje o miejscu  

udostępnienia LSR, 

formularza wniosku o 

udzielenie wsparcia, 

formularza wniosku o 

płatność oraz formularza 

umowy o udzielenie 

wsparcia 

LSR,  Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami oraz Kryteria 

oceny i wyboru operacji dostępne są na stronie internetowej LGD 

www.lgdwr.pl.   

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z 

instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne 

są w wersji elektronicznej na stronie internetowej ARiMR  

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-

2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-

rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html   

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz 

zakładane do osiągnięcia wskaźniki 

Załącznik nr 2 - Lokalne kryteria wyboru operacji 

Załącznik nr 3 - Uzasadnienie lokalnych kryteriów wyboru  
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