
    

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2016 

Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” 

działająca na terenie gmin:  

Skalbmierz, Bejsce, Czarnocin, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, 

Olesno  
 

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach: 

 

Przedsięwzięcia 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych 

 

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

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. 

  

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w terminie: od 21 listopada do 5 grudnia 2016r. 

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”, od 

poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek od 11:15 do 19:15,  wtorek - piątek  od 7:15 do 

15:15. Ostateczny termin składania wniosków upływa 5 grudnia 2016 roku o godzinie 19.15. 

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi 

załącznikami. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej: Lokalnej Grupy Działania 

„Perły Ponidzia” www.perlyponidzia.pl w zakładce „Nabory wniosków". 

 

Lokalna Strategia Rozwoju, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku 

o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia udostępnione są na stronie internetowej 

Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” www.perlyponidzia.pl oraz do wglądu w Biurze 

Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” - ul. Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, od poniedziałku 

do piątku w godz.: poniedziałek od 11:15 do 19:15,  wtorek - piątek  od 7:15 do 15:15.. 

 

http://www.perlyponidzia.pl/
http://www.perlyponidzia.pl/


    

 

Wysokość dostępnych środków na operacje w ramach naboru z przedsięwzięcia 1.1.6 Tworzenie 

nowych podmiotów gospodarczych wynosi 320 000  złotych. 

 

O wsparcie mogą się ubiegać osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej 

- spełniające 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. poz. 1570 ze zm.). 

 

Formą wsparcia jest ryczałt - premia. 

Wysokość pomocy na jedną operację wynosi 80 000 złotych. 

 

Zakres tematyczny operacji -  w ramach naboru wsparciem objęte będą operacje w ramach zakresu 

rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie 

kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. 

 

Kryteria wyboru operacji  

 Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

nr 1.1 

Wsparcie rozwoju gospodarczego 

obszaru 
nr 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych 

 

Lp. Kryteria dla przedsięwzięcia 
Liczba 

punktów1 

Definicja / wyjaśnienie 

kryterium 

1 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków 

przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od udziału 

procentowego wskaźnika produktu osiąganego przez operację w 

stosunku do wskaźnika zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu 

0 lub 4 

(wnioskowana kwota wsparcia / 

środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika produktu 

operacji /  

 wielkość wskaźnika dla 

konkursu) x 100% 

2 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków 

przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od udziału 

procentowego osiąganego wskaźnika rezultatu (bezpośrednio 

wynikającego ze wskaźnika produktu) przez operację w stosunku do 

wskaźnika rezultatu zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu 

0 lub 4 

(wnioskowana kwota wsparcia / 

środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika rezultatu 

operacji / wielkość wskaźnika dla 

konkursu) x 100% 



    

 

3 Operacja zakłada rozwiązania innowacyjne 0 lub 4 

Innowacyjność w skali co 

najmniej  

1 gminy, z wykorzystaniem 

zasobów zdefiniowanych na 

obszarze. Innowacyjność może 

mieć charakter produktowy, 

procesowy, usługowy bądź 

technologiczny.  

Na podstawie wniosku  

o przyznanie pomocy, 

biznesplanu 

i oświadczenia Wnioskodawcy 

oraz  przedstawionych 

dokumentów (np. źródła pisemne,  

literatura, raporty,  analizy) 

4 
Operacja zakłada działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub 

przeciwdziałające zmianom klimatu 
0 lub 3 

Jako działania spełniające 

kryterium należy uznać projekty 

wykorzystujące odnawialne 

źródła energii, wpływające na 

zmniejszenie niskiej emisji lub 

działania edukacyjne w zakresie 

propagowania ochrony 

środowiska.  

Na podstawie wniosku  

o przyznanie pomocy, 

biznesplanu oraz 

przedstawionych dokumentów 

(np. źródła pisemne,  literatura, 

raporty,  analizy) 

5 
W operacji przewidziano  środki na działania informujące  

o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR 
0 lub 2 

Na podstawie wniosku o 

przyznanie pomocy i biznesplanu 

6 

Wnioskodawca posiada kwalifikacje zgodne z zakresem planowanej 

operacji  

 

0 lub 2 

Na podstawie przedstawionych 

dokumentów  

 

7 
Wnioskodawca podejmie działalność w branży kluczowej dla rozwoju 

obszaru LSR zgodnie z nr sekcji PKD wskazanym w LSR 
0 lub 4 

Branże wskazane według sekcji 

PKD 2007 – Usługi związane z 

zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi (I), 

Działalność związana z kulturą, 

rozrywką i rekreacją (R), Handel 

hurtowy i detaliczny (G). 

Na podstawie oświadczenia i 

wniosku o przyznanie pomocy  

8 
Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku ma miejsce zamieszkania na 

obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy 
0 lub 2 

Na podstawie zaświadczenia o 

zameldowaniu na pobyt stały z 

informacją o dacie zameldowania 

9 Operacja zakłada utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy 0 lub 4 

Na podstawie wniosku o 

przyznanie pomocy (miejsce 

pracy  

w przeliczeniu na pełne etaty 

średnioroczne,  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) 

10 
Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez 

pracowników LGD dotyczącego danego Konkursu 
0 lub 3 

Na podstawie dokumentacji 

doradztwa prowadzonego w LGD 

(karty doradztwa) 



    

 

11 

W budżecie operacji zaplanowano min. 50% środków na działania  

w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000 mieszkańców 

(dane GUS wg stanu na dzień 31.12.2013 r.). 

0 lub 4 

Na podstawie danych GUS oraz 

wniosku o przyznanie pomocy i 

biznesplanu 

12 
Wnioskodawca złoży wniosek o płatność końcową dla operacji  

nie później niż do dnia 31.05.2018r. 
0 lub 5 

Na podstawie wniosku o 

przyznanie pomocy 

 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60%. 

Maksymalna liczba punktów: 41 

 

Niezbędna do wyboru operacji minimalna liczba punktów – 24,60 co stanowi 60% maksymalnej 

liczby punktów 

 

Przed oceną punktową weryfikacji podlega spełnianie przez Wnioskodawcę i operację warunków 

przyznania pomocy określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

obowiązujących przepisach prawa, strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

oraz Regulaminie naboru. Wnioski nie spełniające tych warunków nie podlegają ocenie punktowej 

i nie mogą zostać wybrane do dofinansowania. Powyższa weryfikacja jest prowadzona zgodnie 

z Kartą weryfikacji formalnej wniosku, stanowiącej załącznik do Regulaminu naboru. 

 

Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w ramach naboru wypełniony wniosek wraz  

z wymaganymi załącznikami. Niezależnie od powyższego, w związku z weryfikacją przez 

LGD warunków udzielenia wsparcia i spełnienia kryteriów wyboru, należy złożyć 

następujące dokumenty: 

 oświadczenie Wnioskodawcy, że operacja wykorzystuje innowacyjne rozwiązania 

(innowacyjność w skali co najmniej 1 gminy, z wykorzystaniem zasobów zdefiniowanych na 

obszarze, innowacyjność może mieć charakter produktowy, procesowy, usługowy bądź 

technologiczny) - oryginał, oraz dokumenty lub materiały poświadczające, że zastosowane 

rozwiązania są innowacyjne (np. źródła pisemne,  literatura, raporty, analizy), 

 dokumenty potwierdzające, że operacja zakłada działania mające wpływ na ochronę 

środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu (np. źródła pisemne,  literatura, raporty, 

analizy). Jako działania spełniające kryterium należy uznać projekty wykorzystujące 

odnawialne źródła energii, wpływające na zmniejszenie niskiej emisji lub działania edukacyjne  

w zakresie propagowania ochrony środowiska, 

 dokumenty potwierdzające kwalifikacje Wnioskodawcy odpowiednie do przedmiotu operacji, 

którą zamierza realizować, 

 oświadczenie Wnioskodawcy, że podejmie działalność w branży kluczowej dla rozwoju 

obszaru określonej w LSR (zgodnie z nr sekcji PKD wskazanymi w LSR). Branże wskazane 

według sekcji PKD 2007 – Usługi związane z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 

(I), Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (R), Handel hurtowy i detaliczny (G), 

 zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o zameldowaniu na pobyt stały z informacją 

o dacie zameldowania - oryginał,, 



    

 

 dla projektów o charakterze nieinfrastrukturalnym (np. dot. zakupu sprzętu i urządzeń) należy 

załączyć dokument potwierdzający podstawę wyceny poszczególnych elementów (np. 3 

konkurencyjne oferty). Dokument ten dotyczy również projektów infrastrukturalnych, 

w ramach których kupowane jest wyposażenie nieujęte w kosztorysie.  

Poza wyżej wymienionymi dokumentami należy złożyć wszystkie te dokumenty, które są 

niezbędne do oceny przez LGD warunków udzielenia wsparcia.       

 

       

 

 

 

 

 

 

 


