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Ogłoszenie o naborze nr 6/2017 

 

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 2c). 

 

Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez Wnioskodawcę  

w wysokości – do 70 %. 

 

Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego zakresu: osoba fizyczna 

prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, z wyłączeniem województwa, posiadająca 

siedzibę lub oddział na terenie LGD „Perła Jury” prowadząca działalność co najmniej przez 365 dni w 

ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.  

 

Limit środków dostępnych w konkursie: 1 672 000,00 zł 

Kwota dofinansowania na 1 wniosek: 50 000,00-200 000,00 zł 

Termin składania wniosków:  02.10.2017r- 20.10.2017r  

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.  

 

Warunki udzielenia wsparcia: wniosek musi spełnić warunki  określone w 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 
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lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020; Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zm., a ponadto: 

 Spełnić warunek zgodności operacji z kartą oceny formalnej – w tym z PROW na lata 

2014-2020; 

 Spełnić warunek zgodności operacji z celami i przedsięwzięciami LSR LGD „Perła Jury” 

opisanymi w załączniku nr 1 do Wytycznych nr 2; 

 Uzyskać przez operację co najmniej minimalną liczbę punktów w ramach oceny spełniania 

kryteriów wyboru; 

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

ogłoszenia. Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji- 9 pkt. 

 

Warunki odstąpienia od konkursu: Wnioskodawca ma prawo wycofać wniosek w każdym momencie 

do dnia posiedzenia Rady Programowej dokonującej oceny złożonych wniosków, bez podania przyczyny 

(zgodnie z Procedurą wycofania wniosku opisanej w Procedurze przeprowadzania naborów i wyboru 

wniosków). 

 

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: liczba operacji polegających na 

rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa. 

 

Tryb składania wniosków:  

Wnioski trwale spięte (uniemożliwiające dekompletację) wraz z załącznikami należy składać na 

odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach wersji papierowej oraz  dwóch egzemplarzach w 

wersji elektronicznej.  

Wersja papierowa wniosku musi być tożsama z wersją elektroniczną. 

Załączniki wymagane przez LGD (opisane poniżej jako b) i c)  należy składać w  jednym egzemplarzu i 

nagrać na nośnik elektroniczny w formacie JPG lub PDF wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy. 
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Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście lub przez osobę upoważnioną- po przedstawieniu 

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

dokumenty dla LGD „Perła Jury” – składane w jednym egzemplarzu –jeśli wnioskodawca ubiega 

się o uzyskanie punktów wg lokalnych kryteriów oceny:  

 oświadczenie o zobowiązaniu do utworzenia miejsca pracy i zatrudnieniu pracownika przez 

okres związania z celem, 

 wydruk z CEiDG/ KRS (zgodnie z rejestrem właściwym dla danego podmiotu) oraz 

oświadczenie o zgodności wydruku ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku, 

 oświadczenie o innowacyjności operacji, 

 oświadczenie o wykorzystaniu technologii teleinformatycznych/ związanych z ochroną 

środowiska/przeciwdziałania zmianom klimatu, 

 oświadczenie Wnioskodawcy dot. zatrudnienia w projekcie osób z grup defaworyzowanych, 

c) dokumenty dla LGD „Perła Jury”- składane w jednym egzemplarzu:  

 oświadczenie Wnioskodawcy, o zobowiązaniu do zamieszczenia logotypu LGD na tablicy  

informacyjnej; 

 zobowiązanie Wnioskodawcy do wypełniania ankiet monitorujących realizację operacji na 

potrzeby LGD; 

 oświadczenie Wnioskodawcy o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. 

 

Główne obowiązki Wnioskodawcy: 

 konieczność prawidłowej realizacji Umowy dot. realizacji LSR, w tym osiągnięcia wskaźników, 

 konieczność poddania się kontroli w ramach realizowanej Umowy,  

 konieczność złożenia wniosku o płatność wraz z załącznikami; 

 



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

 

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

formularz umowy o udzielenie wsparcia, kryteria wyboru operacji przez Radę Programową, regulamin 

doradztwa oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD znajdują się na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie oraz na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania – http://lgdperlajury.pl. 

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 

 

Doradztwo udzielane jest w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury” – ul. Jesionowa 1, Łazy- 

zgodnie z Regulaminem Doradztwa.  

Punkty uzyskane w kryteriach oceny za korzystanie w biurze LGD z doradztwa przyznawane są pod 

warunkiem, że doradztwo świadczone jest od dnia zamieszczenia ogłoszenia o naborze wniosków na 

stronie internetowej LGD „Perła Jury” i nie później niż 3 dni przed zakończeniem naboru wniosków (tj. 

do 17.10.2017r włącznie). Aby uzyskać punkty należy skorzystać z doradztwa przynajmniej 1 raz, zgodnie 

z warunkami opisanymi powyżej. 

 

Więcej informacji na www.lgdperlajury.pl, w Biurze LGD ul. Jesionowa 1 w Łazach  lub pod numerem 

tel: 032-67 10 061 w od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. 
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