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Ogłoszenie nr 7/2018  

 

z dnia 14.06.2018r. 
 

o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach rea-

lizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” Lokalnej 

Strategii Rozwoju 

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” realizującego Lokalną Strategie 

Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD. Zapraszamy 

wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków. 

 

 

Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków: 

 

I. Zakres tematyczny operacji  
W ramach Naboru nr 7/2018 udzielane jest wsparcie na operacje w zakresie określo-

nym w § 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 finan-

sowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-

skich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017r. poz. 772 oraz z 2017 r. poz. 1588),tj. rozwijanie 

działalności gospodarczej, oraz zgodnie z przedsięwzięciem  II.2.1 Podejmowanie i roz-

wijanie działalności gospodarczej przez mieszkańców obszaru dla operacji podlega-

jących na rozwijaniu działalności gospodarczej  Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzy-

szenia LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”.   

 

II. Termin i miejsce składania wniosków 

Termin składania wniosków: od 02.07.2018 do 17.07.2018r.  

Miejsce składania wniosków: Wypełnione wnioski  wraz z załącznikami należy skła-

dać bezpośrednio, osobiście, przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną pisemnie, w 

biurze Stowarzyszenia LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” w Kietrzu, ul. Wojska Pol-

skiego 21, 48-130 Kietrz, II piętro, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzi-

nach od 7:30 do 15:30, przy czym w ostatnim dniu naboru wniosków tj. 17.07.2018r. 

wnioski przyjmowane są w godzinach od 7:30 do 12:00 (Komplet dokumentów zawie-

rający: trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami i wersją elektroniczną, 

zapisaną na nośniku danych, musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora). 

Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą podlegały oce-

nie. 
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III. Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru 
Limit dostępnych środków 1 000 000,00zł 

 

 

IV. Formy wsparcia 
Pomoc na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej przyznawana jest 

w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych.   

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00zł., maksymalna 

kwota pomocy  wynosi 200 000,00zł.  

Intensywność pomocy: do 70%  kosztów kwalifikowanych. 

 

V. Warunki udzielenia wsparcia 
Pomoc może zostać przyznana wnioskodawcy, który we wskazanym w pkt II ogłosze-

nia terminie złożył wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami dotyczący realizacji ope-

racji oraz operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju, tj.: 

1) zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowa-

nych w LSR  wskaźników;  

2) jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020;  

3) jest zgodna z zakresem tematycznym, wskazanym w pkt I niniejszego ogłoszenia;  

4) jest objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i terminie 

wskazanym  w ogłoszeniu o naborze wniosków. 

 

Operacje uznane za zgodne z LSR podlegają ocenie na podstawie lokalnych kryteriów wy-

boru i muszą uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów określoną w pkt VI ogłoszenia.  

Jeżeli w trakcie oceny danego wniosku konieczne będzie uzyskanie wyjaśnień lub doku-

mentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty 

wsparcia, LGD wezwie wnioskodawcę do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.  

 

  

VI. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby 

punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji 
Operacja zostanie poddana ocenie biorąc pod uwagę zgodność operacji z Lokalnymi 

Kryteriami Wyboru. Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego naboru: 

 

1. Wnioskodawca realizuje operację na terenie mniejszych 

miejscowości  

- max 4 pkt 

2. Wnioskodawca w ramach operacji tworzy miejsca pracy  - max 6 pkt 
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3. Wnioskodawca w ramach operacji tworzy miejsca pracy 

dla osób z grupy defaworyzowanej  

- max 9 pkt 

4. Wnioskodawca reprezentuje sektor społeczny  - max 2 pkt 

5. Operacja będzie realizowana w obiekcie zabytkowym  - max 4 pkt 

6. Operacja zakłada wprowadzenie nowego produktu lub 

nowej usługi związanej z turystyką, rekreacją, odnową  

biologiczną lub usługami opiekuńczymi 

- max 12 pkt 

7. Operacja zakłada animację środowisk wskazanych w 

LSR jako grupy szczególnie istotne dla realizacji LSR  

- max 4 pkt 

8. Operacja zakłada wprowadzenie produktu lub usługi na 

ponadlokalne rynki zbytu 

- max 6 pkt 

9. Operacja wpływa na zachowanie bioróżnorodności  ob-

szaru  

- max 6 pkt 

10. Operacja ma charakter innowacyjny - max 12 pkt 

11. Operacja wpływa na promocję obszaru - max 8 pkt 

12. Operacja wpływa na rozwój oferty turystycznej lub  re-

kreacyjnej obszaru 

- max 9 pkt 

13. Operacja jest realizowana w partnerstwie - max 6 pkt 

14. Operacja zakłada rozwój działalności gospodarczej  

związanej z usługami „silver economy” 

- max 6 pkt 

15. Wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji przedsię-

wzięć, których cele są zbieżne z celami operacji 

- max 4 pkt 

16. Wnioskodawca ma doświadczenie w zakresie realizacji  

przedsięwzięć finansowanych z funduszy Unii Europej-

skiej 

- max 2 pkt 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia 100. Wniosek zostanie wybrany  do dofi-

nansowania, jeżeli uzyska nie mniej niż 50% wartości maksymalnej, tj. 50 pkt  

(ocena nie przewiduje punktów ułamkowych). 
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Karta oceny zgodności z Lokalnymi Kryteriami Wyboru dostępna jest w zakładce 

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU pod adresem: 

   http://plaskowyz.pl/20/14/karta-zgodnosci-z-lokalnymi-kryteriami-wyboru.html 

 

VII. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie 

warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty określone w sekcji B.VII. INFORMACJA O 

ZAŁĄCZNIKACH wniosku o przyznanie pomocy, które wg zapisów instrukcji wypełnia-

nia wniosku – wersja: PROW 2014-2020_19.2/3/z są obowiązkowe dla danego podmiotu 

ubiegającego się o przyznanie pomocy i danej operacji planowanej do realizacji, ze względu 

na jej specyfikę.  

Ponadto każda osoba zobowiązana jest do wypełnienia i podpisania Oświadczenia doty-

czącego przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziała-

niu 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowa-

nego przez społeczność objętym programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-

2020.  

Oświadczenie dostępne jest pod adresem: 

http://plaskowyz.pl/313/130/ochrona-danych-osobowych.html 

 

VIII. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzie-

lenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza 

umowy o udzielenie wsparcia 

Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy oraz inne dokumenty udostęp-

niane są w biurze LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi oraz na stronie internetowej Stowa-

rzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” www.plaskowyz.pl: 

 

1) Lokalna Strategia Rozwoju dostępna jest w zakładce DOKUMENTY PROGRA-

MOWE pod adresem:  

http://plaskowyz.pl/34/27/lokalna-strategia-rozwoju.html 

 

2) Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w zakładce LOKALNA 

STRATEGIA ROZWOJU pod adresem: 

http://plaskowyz.pl/254/94/formularze-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-aktu-

alne.html 

 

3) Biznesplan dostępny jest w zakładce LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU pod 

adresem:  

http://plaskowyz.pl/254/94/formularze-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-aktu-

alne.html 

 

http://plaskowyz.pl/20/14/karta-zgodnosci-z-lokalnymi-kryteriami-wyboru.html
http://www.plaskowyz.pl/
http://plaskowyz.pl/34/27/lokalna-strategia-rozwoju.html
http://plaskowyz.pl/254/94/formularze-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-aktualne.html
http://plaskowyz.pl/254/94/formularze-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-aktualne.html
http://plaskowyz.pl/254/94/formularze-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-aktualne.html
http://plaskowyz.pl/254/94/formularze-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-aktualne.html
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4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przed-

siębiorstwa dostępne jest w zakładce LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU pod 

adresem:  

http://plaskowyz.pl/254/94/formularze-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-aktualne.html 

 

5) Formularz wniosku o płatność dostępny jest w zakładce LOKALNA STRATEGIA 

ROZWOJU pod adresem: 

http://plaskowyz.pl/254/94/formularze-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-aktualne.html 

 

6) Formularz umowy o przyznaniu umowy dostępny jest w zakładce LOKALNA 

STRATEGIA ROZWOJU pod adresem:  

http://plaskowyz.pl/254/94/formularze-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-aktualne.html 

 

7) Szczegółowe zasady dotyczące składania dokumentów lub wyjaśnień oraz skutki 

niezłożenia w wymaganym terminie stosownych dokumentów lub wyjaśnień zo-

stały określone w Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii 

Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”, 

która dostępna jest w zakładce LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU pod adresem: 

http://plaskowyz.pl/17/12/procedura-naboru-wnioskow.html 

 

Wzory formularzy udostępnione są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/pod-

dzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kiero-

wanego-przez-spolecznosc.html 

Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w biurze LGD „Płaskowyż Do-

brej Ziemi” przy ul. Wojska Polskiego 21, 48-130 Kietrz lub telefonicznie pod numerem 

077 485 43 04. 

 

IX. Planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu i rezultatu 

Wartość wskaźnika produktu planowanego do osiągnięcia w związku z realizacją ope-

racji – 5szt.  

Wartość wskaźnika rezultatu planowanego do osiągnięcia w związku z realizacją ope-

racji – 5etatów.  

Zakładane do osiągnięcia wskaźniki wykazano również w Załączniku nr 1 do naboru 

nr 7/2018 do niniejszego ogłoszenia. 

 

http://plaskowyz.pl/254/94/formularze-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-aktualne.html
http://plaskowyz.pl/254/94/formularze-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-aktualne.html
http://plaskowyz.pl/254/94/formularze-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-aktualne.html
http://plaskowyz.pl/17/12/procedura-naboru-wnioskow.html
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

