Ogłoszenie nr 5/2017
z dnia 27.04.2017r.
o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji
przez Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie Lokalnej Strategii Rozwoju
Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie realizujące Lokalną Strategię 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
Wspieranie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych
W ramach naboru nr 1udzielane jest wsparcie na operacje w zakresie określonym w § 2 ust.
1 pkt. 2 lit. a, Rozporządzenia 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 (Dz. U. z 2015r. poz. 1570 oraz z 2016 r. poz. 1390),tj. podejmowanie
działalności gospodarczej.
II.Termin i miejsce składania wniosków
Termin składania wniosków:
od 11.05.2017r w godz. 8:00-15:00 do 25.05.2017r. w godz.8:00-13:00.
Miejsce składania wniosków: wypełniony wniosek należy złożyć w 2 egzemplarzach
w formie papierowej i elektronicznej wraz z załącznikami osobiście, przez pełnomocnika lub
osobę upoważnioną w biurze Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie w Nowym Miasteczku,
ul. Głogowska 10, 67-124 Nowe Miasteczko.

(komplet dokumentów zawierający: wniosek z ponumerowanymi załącznikami i wersją
elektroniczną zapisaną na nośniku danych musi być wpięty do skoroszytu/teczki A4 z
europerforacją

lub

koszulek/obwolut).

segregatora.

Dokumentów

nie
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III.Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru
Limit dostępnych środków 1 100 000,00 zł.
IV.Formy wsparcia
Pomoc na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej przyznawana jest
w formie premii w wysokości 100 000,00 zł na beneficjenta.
V.Warunki udzielenia wsparcia
Pomoc może zostać przyznana wnioskodawcy, który we wskazanym w pkt. II ogłoszenia
terminie i miejscu złożył wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami dotyczący realizacji
operacji:
1. zgodnej z zakresem tematycznym wskazanym w pkt. I niniejszego ogłoszenia;
2. zgodnej z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,
w szczególności jest zgodna z zasadami określonymi w wytycznych wydanych
w ramach tego Programu;
3. zgodnej z Lokalną Strategią Rozwoju;
4. która, w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru,
uzyska o najmniej minimalną liczbę punktów określoną w pkt. VI ogłoszenia.
5. Wnioskodawca zaplanował realizację operacji nie później niż do 30 czerwca 2018r.
Za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju (pkt. 3) może zostać uznana operacja, która zakłada
realizację celów głównych i szczegółowych LSR przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR
wskaźników.

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 Kryteriami
Wyboru. Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego naboru dostępne są na stronie
www.lgd.wzgorzadalkowskie.pl – zakładka nabory wniosków.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania 8. Wniosek zostanie wybrany do dofinansowania
jeżeli uzyska minimum 3 punkty.
VII. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków
udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
Do wniosku należy dołączyć dokumenty:
1. Określone w sekcji IV. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH wniosku o przyznanie
pomocy,które wg zapisów instrukcji wypełniania wniosku są obowiązkowe dla

podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy i danej operacji planowanej do
realizacji ze względu na jej specyfikę.
2. Pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się do informowania o otrzymanym wsparciu
za pośrednictwem LGD. Wnioskodawca w oświadczeniu wskazuje sposób informacji
(strona internetowa, media, tablica pamiątkowa lub inne) -

dokument fakultatywny,

składany w sytuacji, gdy Wnioskodawca chce otrzymać punkt zgodnie z Kryteriami
wyboru.
3. Pisemne oświadczenie o zatrudnieniu osoby z grupy osób defaworyzowanych –
dokument fakultatywny, składany w sytuacji, gdy Wnioskodawca chce otrzymać punkt
zgodnie z Kryteriami wyboru.

Należy mieć na uwadze, iż LGD ocenia Państwa wniosek na podstawie złożonych
dokumentów, nie ma możliwości na etapie oceny uzupełnienia czy przedstawienia
dodatkowych dokumentów. Brak dokumentów potrzebnych do weryfikacji może
spowodować odrzucenie wniosku.
Szczegółowy opis iż zasady przyznawania punktów za poszczególne kryteria
zamieszczone zostały na stronie www.lgd.wzgorzadalkowskie.pl w zakładce nabory
wniosków/zasady przyznawania punktów za poszczególne kryteria.
VIII. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie
wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie
wsparcia
Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy oraz dokumenty udostępnione są w biurze
Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Wzgórza
Dalkowskie www.lgd.wzgorzadalkowskie.pl w zakładce nabory wniosków.

Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w biurze Stowarzyszenia Wzgórza
Dalkowskie przy ul. Głogowskiej 10, 67-124 Nowe Miasteczko lub telefonicznie pod
numerem 68 3888 431.
IX.Planowane do osiągnięcia wskaźniki.
Zakładane do osiągnięcia wskaźniki wykazano w Załączniku nr 1 do naboru nr 5/2017 do
niniejszego ogłoszenia.

