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Ogłoszenie o naborze nr 4/2016 

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury” 

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy 

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 

dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

Zakres tematyczny operacji: Rozwijanie działalności gospodarczej- zgodnie z rozporządzeniem na 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność”  art. 2 ust. 1 pkt 2) c). 

 

Forma wsparcia:  refundacja kosztów kwalifikowalnych. 

 

Limit środków dostępnych w konkursie: 964 250,00 zł 

Wysokość dofinansowania: do 80 000,00 zł 

Termin składania wniosków: 02.11.2016r-30.11.2016r 

Miejsce składania wniosków:  Siedziba Stowarzyszenia LGD „Perła Jury”, 42-450 Łazy, ul. Jesionowa 

1, II piętro, pokój nr 3 oraz 12 w godz. 8.00-14.00.  

 

Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego zakresu: 

osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą (mikro i małe przedsiębiorstwa). 

 

Tryb składania wniosków:  

Wnioski trwale spięte wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch 

egzemplarzach wersji papierowej oraz  dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej, przy czym wersja 

elektroniczna winna zawierać formularz wniosku o przyznanie pomocy, biznesplan oraz dokumenty 

związane z oceną wg lokalnych kryteriów wyboru. Dokumenty dla LGD wymienione poniżej jako 

dokumenty wymagane w pkt. c) oraz d) należy złożyć w dwóch egzemplarzach. 
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Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną- po 

przedstawieniu pełnomocnictwa lub upoważnienia w oryginale) w biurze LGD w odpowiedzi na 

trwający konkurs. 

Wnioski nie spełniające warunków formalnych nie podlegają ocenie przez Radę Programową. 

 

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów 

wyboru operacji: 

a) wypełniony formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi we wniosku 

załącznikami; 

b)  wypełniony biznesplan zgodnie z zamieszczonym formularzem;  

c) dokumenty dodatkowe umożliwiające przyznanie punktów w oparciu o kryteria  oceny- 

dokumenty dla LGD „Perła Jury” –jeśli wnioskodawca ubiega się o uzyskanie punktów wg 

lokalnych kryteriów oceny:  

 oświadczenie o zobowiązaniu do utrzymania miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które 

zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia w którym upłynie 3 lata od dnia 

wypłaty płatności końcowej; 

 wydruk / wyciąg z CEIDG lub KRS (zgodnie z rejestrem właściwym dla danego podmiotu) 

o okresie prowadzonej działalności gospodarczej wg stanu na dzień złożenia wniosku o 

przyznanie pomocy; 

 oświadczenie Wnioskodawcy, o okresie prowadzonej działalności gospodarczej; 

 oświadczenie Wnioskodawcy, że operacja ma charakter innowacyjny na terenie danej 

gminy ( jeśli dotyczy); 

 oświadczenie  Wnioskodawcy świadczące o tym, że operacja wykorzystuje technologie 

teleinformatyczne lub związane z ochroną środowiska czy przeciwdziałaniem zmianom 

klimatu (jeśli dotyczy); 

 oświadczenie Wnioskodawcy o planowanym zatrudnieniu osób z grupy defaworyzowanych 

w związku z realizacją operacji (jeśli dotyczy). 

d) dokumenty dla LGD „Perła Jury” - obowiązkowe:  

 oświadczenie Wnioskodawcy, o zobowiązaniu do zamieszczenia logotypu LGD na tablicy 

informacyjnej; 

 zobowiązanie Wnioskodawcy do wypełniania ankiet monitorujących realizację operacji na 

potrzeby LGD; 
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 oświadczenie Wnioskodawcy o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych; 

 

Kryteria wyboru operacji oraz procedura ustalania lub zmiany kryteriów- w załączeniu do 

ogłoszenia. Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji  – 7  pkt.  

 

Warunki udzielenia wsparcia opisane są w załączonym do ogłoszenia Rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 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 oraz Rozporządzeniu zmieniającym Rozporządzenie 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; 

Warunkiem udzielenia wsparcia jest zgodność operacji: 

  z kartą oceny formalnej – w tym z PROW na lata 2014-2020; 

 z LSR LGD „Perła Jury”; 

 uzyskanie przez operację minimalnej liczby punktów w ramach oceny spełniania kryteriów 

wyboru. 

 

Operacja realizuje Cel Ogólny 2. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD.  

Cel szczegółowy 2.1: Wspieranie rozwoju sektora mikro i małych przedsiębiorstw celem tworzenia 

nowych miejsc pracy. Przedsięwzięcie 2.1.1: Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości w sferze usługowej 

oraz usług dot. działalności około turystycznej. 

Operacja musi realizować planowane do osiągniecia wskaźniki – zakłada utrzymanie miejsc pracy w 

tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji przez okres związania z celem. 

 

Szczegółowe informacje o LSR, formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, 

formularz umowy o udzielenie wsparcia, kryteria wyboru operacji przez LGD, uzasadnienie kryteriów 

wyboru, regulamin doradztwa oraz wykaz wymaganych dokumentów niezbędnych do wyboru operacji 

przez LGD znajdują się na tablicy ogłoszeń w siedzibie LGD oraz na stronie internetowej Lokalnej Grupy 

Działania – http://lgdperlajury.pl. 

http://lgdperlajury.pl/pobieranie/ROZP_MRiRW%20zm%20rozp%20Wsparcie%20operacji%20LSR_20160825_PODPISANE.pdf
http://lgdperlajury.pl/pobieranie/ROZP_MRiRW%20zm%20rozp%20Wsparcie%20operacji%20LSR_20160825_PODPISANE.pdf
http://lgdperlajury.pl/pobieranie/ROZP_MRiRW%20zm%20rozp%20Wsparcie%20operacji%20LSR_20160825_PODPISANE.pdf
http://lgdperlajury.pl/pobieranie/ROZP_MRiRW%20zm%20rozp%20Wsparcie%20operacji%20LSR_20160825_PODPISANE.pdf
http://lgdperlajury.pl/


                                    
 
 
 
 
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

 

Ponadto formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o 

udzielenie wsparcia i inne dokumenty dot. aplikowania o środki zamieszczone są na następujących 

stronach internetowych: http://prow.slaskie.pl/czytaj/leader oraz 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 

 

 

Konsultacje rozumiane jako doradztwo, udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury” – 

ul. Jesionowa 1, Łazy- zgodnie z Regulaminem Doradztwa. 

Więcej informacji na www.lgdperlajury.pl lub pod numerem tel: 032-67 10 061 w godz. pracy biura. 

 

 

 

http://www.lgdperlajury.pl/

