
 

 
„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 16/2018 

z dnia  10.05.2018 r. 

o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD  

w ramach realizacji przez Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak  

Lokalnej Strategii Rozwoju  

 

DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.1. TWORZENIE INKUBATORÓW 

PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO 

 

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 

przedsiębiorczości 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. 2 lit. b – tworzenie lub rozwój 

inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będącymi 

przedsiębiorstwami spożywczymi. 

Zakres naboru obejmuje Cel ogólny 1 Rozwój przedsiębiorczości sprzyjający 

tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy, w tym w turystyce oraz przedsięwzięcie 

1.1.1. Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego, określone w Strategii 

Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania Stobrawski Zielony Szlak. 
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II. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: 

Podmioty zainteresowane udziałem w naborze i realizacją operacji powinny złożyć 

wniosek oraz jego kopię z niezbędnymi załącznikami 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: 

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak,  

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

w okresie od dnia 24 maja 2018 r. do dnia 08 czerwca 2018 r.,  

w godz. od 9.00, do 14.00, a w ostatnim dniu naboru (tj. 08 czerwca 2018 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 50% kosztów 

kwalifikowanych operacji w przypadku podmiotu wykonującego działalność 

gospodarczą, do 100 % kosztów kwalifikowanych operacji w przypadku pozostałych 

podmiotów oraz operacji niekomercyjnych. 

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 i miejscu złożył wniosek dotyczący realizacji operacji: 

1) zgodnej z Lokalną Strategią Rozwoju; 

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 może zostać uznana operacja, która: 

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

zaplanowanych w LSR wskaźników, które obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego 

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

w tym: 

- jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków 

o przyznanie pomocy; 

- jest zgodna z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.  

Ponadto do dodatkowych warunków przyznania pomocy należy: 

1) zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w Rozporządzeniu 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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, 

2) utworzone miejsce pracy musi być skierowane do grup defaworyzowanych 

określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju, 

– przy czym skutkiem niespełnienia któregokolwiek z dwóch powyższych 

warunków będzie brak wyboru operacji do finansowania  

Lokalna Grupa Działania zaznacza, że ciężar udowodnienia spełnienia warunków 

przyznania pomocy, poszczególnych kryteriów oceny operacji lub wnioskowanej kwoty 

wsparcia obciąża wnioskodawcę. W razie wątpliwości dotyczących tych kwestii LGD 

może jednokrotnie wezwać wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień lub dokumentów, na 

warunkach określonych w Procedurze dostępnej pod tym linkiem: 

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

LGD wzywa wnioskodawcę tylko raz do usunięcia danej wątpliwości lub 

przedłożenia określonego dokumentu. W razie nieusunięcia przez wnioskodawcę w 

tym trybie wątpliwości , kwestie, których dotyczyły te wątpliwości będą traktowane 

przez LGD jako nieudowodnione przez wnioskodawcę.  

 

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) Realizacja operacji spowoduje utworzenie nowego miejsca pracy – max. 3 pkt, 

2) Wysokość wnioskowanej dotacji – max. 2 pkt, 

3) Operacja wykorzystuje lokalne produkty rolne lub produkty gospodarki leśnej – 

max. 2 pkt, 

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

mieszkańców – max. 4 pkt, 

http://stobrawskiszlak.pl/819/2022/lsr-2016-2020.html
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5) Wniosek konsultowany z Biurem LGD – max. 2 pkt. 

Wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, jeżeli uzyska łącznie co najmniej 9 punktów 

 

VI. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków 

przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji. 

Do wniosku należy 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. 

 

VII. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru. 

 

– minimalna wartość projektu 50 000,00 zł,  

- maksymalna kwota dofinansowania 300 000 zł – dla inkubatorów komercyjnych 

- maksymalna kwota dofinansowania 500 000 zł - dla operacji polegających wyłącznie 

na tworzeniu lub rozwijaniu ogólnodostępnych i niekomercyjnych inkubatorów 

(biznesplan nie zakłada osiągania zysków z działalności prowadzonej w ramach tych 

inkubatorów) 

 

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 – min. kwota refundacji 50.000,00 zł, max. 

kwota refundacji 500.000,00 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 

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
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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/1039/2028/i-operacje-w-ramch-

poddzialania-192-z-wylaczeniem-projektow-grantowych-oraz-operacji-w-zakresie-

podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej.html 

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

następującym adresem http://stobrawskiszlak.pl/891/2028/nabory.html oraz 

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

7) Regulamin Rady Programowej oraz Procedury stosowane przez LGD: 

http://stobrawskiszlak.pl/819/2022/lsr-2016-2020.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/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/891/2028/nabory.html
http://stobrawskiszlak.pl/819/2022/lsr-2016-2020.html
http://stobrawskiszlak.pl/819/2022/lsr-2016-2020.html

