
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich:  

Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Ogłoszenie nr 8/2017 

z dnia  03.02.2017 r. 

o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD  

w ramach realizacji przez Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak  

Lokalnej Strategii Rozwoju  

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak realizującego 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, 

zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków o przyznanie pomocy w 

ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020.  

 

Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków: 

 

I. Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami  

W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące rozwoju 

wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej 

oraz miejsc spotkań  na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego 

kierowaną przez społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski 

Zielony Szlak. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

24 września 2016 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, § 2 ust. 1 pkt 6 budowy lub przebudowy 

ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, 

lub kulturalnej 

Zakres naboru obejmuje Cel ogólny 2 Wzrost aktywności i współpracy 

mieszkańców Przedsięwzięcie 2.1.1 Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań, określone 

w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak. 

 

II. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: 

Podmioty zainteresowane udziałem w naborze i realizacją operacji powinny złożyć 

wniosek z niezbędnymi załącznikami oraz kopie pełnej dokumentacji w wersji 

papierowej i elektronicznej (płyta CD), które będą następnie przedmiotem oceny 

przez Radę Programową Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak oraz samorząd 

województwa, w podanym poniżej miejscu: 
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Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak,                              

ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój (budynek Urzędu Gminy),   

w okresie od dnia 20.02.2017 r. do dnia 06.03.2017 r. , w godz. od 9.00, do 14.00,              

a w ostatnim dniu naboru (tj. 06.03.17 r.) do godz. 12.00. 

Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Datą złożenia wniosku jest 

data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGD. 

Wnioski dotyczące realizacji operacji powinny zostać sporządzone na formularzu,                 

o którym mowa w pkt IX ppkt 1.  

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście (lub przez osobę 

uprawnioną do reprezentowania). 

 

III. Forma przyznania pomocy. 

Pomoc na realizację operacji ma postać refundacji do 80% kosztów 

kwalifikowanych operacji. 

W przypadku operacji, gdzie beneficjentem jest jednostka sektora finansów 

publicznych, limit uwzględnia kwotę wkładu własnego tej jednostki na poziomie 

zapewniającym wymaganą wysokość wkładu własnego (36,37%). 

 

IV. Warunki przyznania pomocy. 

Pomoc może zostać przyznana wnioskodawcy, który we wskazanym w pkt II ogłoszenia 

terminie złożył wniosek dotyczący realizacji operacji: 

1) zgodnej z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony 

Szlak; 

2) która, w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru, 

uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów określoną w pkt V ogłoszenia; 

Za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju (pkt 1) może zostać uznana operacja, która: 

a)    zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie 

zaplanowanych w LSR wskaźników, 

b)   jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,              

w szczególności jest zgodna z zasadami określonymi w wytycznych wydanych                 

w ramach tego Programu, 

c) została złożona w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu 

d) jest zgodna z zakresem tematycznym określonym w pkt I ogłoszenia; 

e) jest zgodna z pozostałymi warunkami podanymi w ogłoszeniu, w tym z formą 

wsparcia wskazaną w pkt III.  
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Za zgodne z LSR uznaje się w szczególności takie operacje, które przyczynią się do 

osiągnięcia w ramach niniejszego naboru następującego wskaźnika: 

1) Liczba zbudowanych/przebudowanych obiektów infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej oraz kulturalnej 

 Operacja powinna również zakładać osiągnięcie wskaźników rezultatu, które 

szczegółowo obrazuje Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

 

Ponadto do warunków przyznania pomocy należy: 

1) zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w Rozporządzeniu 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznania 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 

  

V. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której 

uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 

 Operacja objęta wnioskiem złożonym w ramach naboru zostanie poddana ocenie biorąc 

pod uwagę kryteria wyboru operacji. 

 Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego naboru: 

1) Operacja realizowana w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. 

mieszkańców – max. 2 pkt. 

2) W realizacji operacji zastosowano rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska 

i przeciwdziałające zmianom klimatu – max. 2 pkt 

3) Wysokość wnioskowanej dotacji – max. 9 pkt 

4) Liczba utworzonych miejsc pracy dla animatorów kultury lub sportu /rekreacji – 

max. 9 pkt 

5) Operacja wspiera innowacyjność na obszarze LGD – max. 4 pkt 

6) Wniosek konsultowany z Biurem LGD – max. 2 pkt 

 

Wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, jeżeli uzyska łącznie co najmniej  

15 punktów. 

 

VI. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków 

przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji. 

Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć następujące dokumenty: 

1) fiszkę projektową, zawierającą opis operacji oraz uzasadnienie planowanych 

wydatków; 

2) pozostałe dokumenty, które stanowią załączniki do wniosku o przyznanie pomocy 

– w sytuacji, gdy instrukcja wypełniania tego wniosku nakazuje ich dołączenie. 
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VII. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru. 

 

Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 1 950 000,00 zł w tym: 

 - 1 200 000,00 zł zbudowane/przebudowane obiekty infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz 

kulturalnej  

- 750 000, 00 zł zbudowane/przebudowane obiekty infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz 

kulturalnej – konieczność utworzenia miejsca pracy dla animatorów kultury lub 

sportu/rekreacji. 

Operacje muszą być dedykowane osobom z grup defaworyzowanych zdefiniowanych               

w LSR. Informację o wsparciu w/w grup należy umieścić we wniosku o przyznanie 

pomocy w części B III, w polu nr 3. 

 

VIII. Ograniczenia w wysokości kwoty pomocy : 

 

- minimalna wartość projektu 50 000,00 zł 

- maksymalna wysokość dofinansowania dla operacji nie zakładających utworzenia 

miejsca pracy 85 000, 00 zł; dla operacji, które zakładają utworzenie miejsca pracy 

187 500,00 zł. 
 

 

IX. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie 

pomocy, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o udzielenie 

przyznanie pomocy oraz innych dokumentów istotnych z punktu widzenia 

wnioskodawcy. 

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej: 

http://stobrawskiszlak.pl/1039/2028/i-operacje-w-ramch-poddzialania-192-z-

wylaczeniem-projektow-grantowych-oraz-operacji-w-zakresie-podejmowania-

dzialalnosci-gospodarczej.html 

2) Formularz wniosku o płatność dostępny jest w wersji elektronicznej: 

http://stobrawskiszlak.pl/1039/2028/i-operacje-w-ramch-poddzialania-192-z-

wylaczeniem-projektow-grantowych-oraz-operacji-w-zakresie-podejmowania-

dzialalnosci-gospodarczej.html 

3) Formularz umowy o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej: 

http://stobrawskiszlak.pl/1039/2028/i-operacje-w-ramch-poddzialania-192-z-

wylaczeniem-projektow-grantowych-oraz-operacji-w-zakresie-podejmowania-

dzialalnosci-gospodarczej.html 

4) Lokalna Strategia Rozwoju, o której mowa w pkt IV ppkt 2, dostępna jest w wersji 

elektronicznej: http://stobrawskiszlak.pl/819/2022/lsr-2016-2020.html 

5) Wzór fiszki projektowej, o której mowa w pkt VI ppkt 1 dostępny jest w wersji 

elektronicznej:http://stobrawskiszlak.pl/download/attachment/4737/wzor-fiszki-

projektowej.docx 

6) Opis kryteriów wyboru operacji (uszczegółowienie kryteriów) dostępny jest pod 

następującym adresem: 

http://stobrawskiszlak.pl/1039/2028/i-operacje-w-ramch-poddzialania-192-z-wylaczeniem-projektow-grantowych-oraz-operacji-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej.html
http://stobrawskiszlak.pl/1039/2028/i-operacje-w-ramch-poddzialania-192-z-wylaczeniem-projektow-grantowych-oraz-operacji-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej.html
http://stobrawskiszlak.pl/1039/2028/i-operacje-w-ramch-poddzialania-192-z-wylaczeniem-projektow-grantowych-oraz-operacji-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej.html
http://stobrawskiszlak.pl/1039/2028/i-operacje-w-ramch-poddzialania-192-z-wylaczeniem-projektow-grantowych-oraz-operacji-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej.html
http://stobrawskiszlak.pl/1039/2028/i-operacje-w-ramch-poddzialania-192-z-wylaczeniem-projektow-grantowych-oraz-operacji-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej.html
http://stobrawskiszlak.pl/1039/2028/i-operacje-w-ramch-poddzialania-192-z-wylaczeniem-projektow-grantowych-oraz-operacji-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej.html
http://stobrawskiszlak.pl/1039/2028/i-operacje-w-ramch-poddzialania-192-z-wylaczeniem-projektow-grantowych-oraz-operacji-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej.html
http://stobrawskiszlak.pl/1039/2028/i-operacje-w-ramch-poddzialania-192-z-wylaczeniem-projektow-grantowych-oraz-operacji-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej.html
http://stobrawskiszlak.pl/1039/2028/i-operacje-w-ramch-poddzialania-192-z-wylaczeniem-projektow-grantowych-oraz-operacji-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej.html
http://stobrawskiszlak.pl/819/2022/lsr-2016-2020.html
http://stobrawskiszlak.pl/download/attachment/4737/wzor-fiszki-projektowej.docx
http://stobrawskiszlak.pl/download/attachment/4737/wzor-fiszki-projektowej.docx
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http://stobrawskiszlak.pl/download/attachment/4757/stobrawski-procedura-nabory-

zal-nr-5.docx 

 

7) Regulamin Rady Programowej oraz Procedury stosowane przez LGD: 

http://stobrawskiszlak.pl/819/2022/lsr-2016-2020.html  
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