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STOWARZYSZENIE LGD STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK 
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INFORMACJA O OGŁOSZENIU NABORÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak w dniu 07.05.2019 r. ogłosiło 

następujące nabory:

nr 17/2019 - dot. przedsięwzięcia 1.1.2 Zwiększenie konkurencyjności firm

nr 18/2019 - dot. przedsięwzięcia 1.1.3 Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej

nr 19/2019 - dot. Przedsięwzięcia 1.2.1 Kreowanie usług i atrakcji turystycznych - nowe lub 

zmodernizowane, niekomercyjne obiekty infrastruktury turystycznej

nr 20/2019 - dot. Przedsięwzięcia 1.2.1 Kreowanie usług i atrakcji turystycznych - nowe lub 

zmodernizowane, komercyjne usługi lub obiekty infrastruktury turystyczne

nr 21/2019 - Przedsięwzięcia 1.2.1 Kreowanie usług i atrakcji turystycznych - nowe miejsca 

noclegowe.



INFORMACJA O OGŁOSZENIU NABORÓW NA STRONIE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak w dniu 07.05.2019 r. ogłosiło 

następujące nabory:

(…)

nr 22/2019 - Przedsięwzięcia 1.2.1 Kreowanie usług i atrakcji turystycznych - zabytki poddane 

pracom konserwatorskim lub restauratorskim

nr 23/2019 - dot. Przedsięwzięcia 2.1.1 Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań

Wnioski będą przyjmowane od 21.05.2019 r. - 10.06.2019 r.

Szczegółowe informacje nt. naborów znajdują się na stronie: http://stobrawskiszlak.pl/891/



PODSTAWOWE INFORMACJE 
O AKTUALNYCH NABORACH WNIOSKÓW

( TERMIN, MAKSYMALNE KWOTY DOFINANSOWANIA, KONSULTACJE)



NABORY 2019 – DOKUMENTY PODSTAWOWE 
(ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI )

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające 
rozporządzenie 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

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie 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



NABORY 2019 – DOKUMENTY PODSTAWOWE
(ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ) 

 Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 2015 r. - "Wsparcie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające 
rozporządzenie 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



NABORY 2019 – DOKUMENTY PODSTAWOWE
(LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU W PIGUŁCE)



Zakres tematyczny:

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 § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. c rozporządzenia 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 - rozwijanie
działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących
operacje w tym zakresie. Zakres naboru obejmuje Cel ogólny 1 Rozwój
przedsiębiorczości sprzyjający tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy, w tym w turystyce
oraz przedsięwzięcie 1.1.2. Zwiększenie konkurencyjności firm, określone w Strategii
Rozwoju Lokalnego LGD Stobrawski Zielony Szlak.

NABÓR NR 17/2019 DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.2 ZWIĘKSZENIE 
KONKURENCYJNOŚCI FIRM



Forma wsparcia: 

refundacja do 70% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Termin składania wniosków: 

21.05.2019 r. – 10.06.2019 r.. w godz. od 9.00 do 14.00, a w ostatnim dniu naboru (tj. 10 

czerwca 2019 r.) do godz. 12.00. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu 

wniosku do Biura LGD. Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie.

Miejsce składania wniosków: 

Biuro Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. 

Wnioski należy składać osobiście (lub przez osobę upoważnioną do reprezentacji)

Wysokość limitu środków:

707 419,00 zł.

Kwoty wsparcia: 
 min. 25 000,00 zł, max. 176 854,75 zł

NABÓR NR 17/2019 DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.2 ZWIĘKSZENIE 
KONKURENCYJNOŚCI FIRM



Forma przyznania pomocy.

Pomoc na realizację operacji ma postać refundacji 70% poniesionych kosztów

kwalifikowalnych.

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

NABÓR NR 17/2019 DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.2 ZWIĘKSZENIE 
KONKURENCYJNOŚCI FIRM



Warunki przyznania pomocy (cd.).

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;

NABÓR NR 17/2019 DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.2 ZWIĘKSZENIE 
KONKURENCYJNOŚCI FIRM



Warunki przyznania pomocy:

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. Ograniczenia w wysokości kwoty pomocy – min. kwota dofinansowania

25.000,00 zł, max. kwota dofinansowania 176 854,75 zł. (Rozporządzenie Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi ).

NABÓR NR 17/2019 DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.2 ZWIĘKSZENIE 
KONKURENCYJNOŚCI FIRM



Warunki przyznania pomocy (cd):

3. Utworzenie minimum 1 miejsca pracy;

4. Zakończenie realizacji operacji nie później niż do dnia 31.12.2020 r. (powinno

to bezpośrednio wynikać z treści wniosku i załączników do niego).

Skutkiem niespełnienia któregokolwiek z czterech powyższych warunków będzie brak wyboru 

operacji do finansowania.

NABÓR NR 17/2019 DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.2 ZWIĘKSZENIE 
KONKURENCYJNOŚCI FIRM



Wezwanie do usunięcia wątpliwości:

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.

NABÓR NR 17/2019 DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.2 ZWIĘKSZENIE 
KONKURENCYJNOŚCI FIRM



Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego naboru:

1) Realizacja operacji spowoduje utworzenie nowego miejsca pracy – max. 9 pkt,

2) Operacja dotyczy rozwiązań innowacyjnych – max. 8 pkt,

3) Operacja realizowana przez podmioty rozwijające działalność, której podstawę

stanowią lokalne produkty rolne lub produkty gospodarki leśnej lub usługi związane

z leśnictwem – max. 2 pkt,

4) Wysokość wnioskowanej dotacji – max. 9 pkt,

5) Wysokość wkładu własnego – max. 4 pkt,

6) Wniosek konsultowany z Biurem LGD – max. 4 pkt.

Maksymalnie 36 pkt.

NABÓR NR 17/2019 DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.2 ZWIĘKSZENIE 
KONKURENCYJNOŚCI FIRM



Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego naboru:

W przypadku gdy dwa lub więcej wniosków uzyska taką samą liczbę punktów,

o kolejności wniosków, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rady (link poniżej)

decydować będzie kolejność złożenia wniosków (pierwszeństwo wniosku złożonego

wcześniej).

Wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, jeżeli uzyska łącznie co najmniej

14 punktów.

NABÓR NR 17/2019 DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.2 ZWIĘKSZENIE 
KONKURENCYJNOŚCI FIRM



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.

Wysokość limitu środków:

Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 707 419,00 zł.

Ograniczenie w wysokości kwoty pomocy: 

Ograniczenia w wysokości kwoty pomocy – min. kwota refundacji 25.000,00 zł, max.

kwota refundacji 176 854,75 zł.

NABÓR NR 17/2019 DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.2 ZWIĘKSZENIE 
KONKURENCYJNOŚCI FIRM



Wniosek o przyznanie pomocy:

Formularz-wniosku-WoPP_19.2_I_3z.xlsx od 10.11.2017 r.

Formularz-wniosku-WoPP_19.2_I_3z.pdf od 10.11.2017 r.                                                                                          

Instrukcja-wypełniania-wniosku-IW-1_19.2_I_3z.pdf od 10.11.2017 r.                                                                                                             

Biznes-Plan-BP_I_3z.docx od 10.11.2017 r.

Biznes-Plan-BP_I_3z.pdf od 10.11.2017 r.

Biznes-Plan-BP_tabele pomocnicze.xlsx od 10.11.2017 r.

Biznes-Plan-BP_I_Inkubator_3z.docx od 10.11.2017 r.

Biznes-Plan-BP_I_Inkubator_3z.pdf od 10.11.2017 r.

Biznes-Plan-BP_tabele pomocnicze.xlsx od 10.11.2017 r.                                                         

Informacje-pomocnicze-do-biznes-planu_3z.pdf od 10.11.2017 r. 

Kopia Oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa_-a.xlsx  od 16.10.2017 r.

Zasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_-przedsiebiorstwa.pdf od 16.10.2017 r. 

NABÓR NR 17/2019 DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.2 ZWIĘKSZENIE 
KONKURENCYJNOŚCI FIRM

(SPECYFIKACJA DOKUMENTACJI)



Umowa przyznania pomocy:

umowa_7z.pdf  od 11.06.2018 r.

Zalacznik_nr_1.pdf  od 11.06.2018 r.

Zalacznik_nr_2.pdf  od 11.06.2018 r.

Zalacznik_nr_3.pdf  od 11.06.2018 r.

Zalacznik_nr_3a.pdf  od 11.06.2018 r.

Zalacznik_nr_5.pdf  od 11.06.2018 r.umowa_4z.pdf od 30.05.2018 r.

załącznik 2.pdf od 30.05.2018 r.

Inf.monit. z reali. biznespl_4z.pdf od 30.05.2018 r.

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji 

biznesplanu Informacji po realizacji operacji..pdf od 30.05.2018 r.

NABÓR NR 17/2019 DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.2 ZWIĘKSZENIE 
KONKURENCYJNOŚCI FIRM

(SPECYFIKACJA DOKUMENTACJI )



Wniosek o płatność:

Formularz-wniosku-o-płatność_WoP_19-2_P_3z.xlsx od 10.11.2017 r.

Formularz-wniosku-o-płatność_WoP_19-2_P_3z.pdf od 10.11.2017 r.

Załącznik-2-do-wniosku-o-płatność_Wykaz-Faktur.xlsx od 10.11.2017 r.

Instrukcja-wypełniania_IWoP_19-2_P_3z.pdf od 10.11.2017 r.

NABÓR NR 17/2019 DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.2 ZWIĘKSZENIE 
KONKURENCYJNOŚCI FIRM

(SPECYFIKACJA DOKUMENTACJI )



Wzór fiszki projektowej:

Stobrawski Procedura nabory zał nr 4..docx od 03.04.2019 r.

Kryteria wyboru operacji:

Załącznik nr 5 kryteria wyboru operacji obowiązujące od dnia 03.04.2019 r..pdf

od 03.04.2019 r.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis:

2014_Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_si_o_POMOC_DE_MINIMIS.do

cx

NABÓR NR 17/2019 DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.2 ZWIĘKSZENIE 
KONKURENCYJNOŚCI FIRM

(SPECYFIKACJA DOKUMENTACJI)



Zakres tematyczny:

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 § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a rozporządzenia 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 –
podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób
realizujących operacje w tym zakresie. Zakres naboru obejmuje Cel ogólny 1 Rozwój
przedsiębiorczości sprzyjający tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy, w tym w turystyce
oraz przedsięwzięcie 1.1.3. Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej,
określone w Strategii Rozwoju Lokalnego LGD Stobrawski Zielony Szlak.

NABÓR NR 18/2019 DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.3 WSPARCIE DLA 
PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ



Forma wsparcia:
płatność zryczałtowana - premia wypłacana w dwóch transzach: I w wysokości 80%, II
w wysokości 20%.
Termin składania wniosków:
21.05.2019 r. - 10.06.2019 r. w godz. od 9.00-14.00, a w ostatnim dniu naboru tj.
10.06.2019 r. do godz. 12.00.Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu
wniosku do Biura LGD. Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie.
Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak, ul. Sienkiewicza 8, 46-034
Pokój. Wnioski należy składać osobiście (lub przez osobę upoważnioną do
reprezentacji).
Wysokość limitu środków:
900 000,00 zł.
Kwota wsparcia:
60 000,00 zł

NABÓR NR 18/2019 DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.3 WSPARCIE DLA 
PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ



Forma przyznania pomocy.

Pomoc na realizację operacji ma postać płatności zryczałtowanej premii i będzie

wypłacana w dwóch transzach po spełnieniu zobowiązań wynikających z umowy

przyznania pomocy:

- pierwsza transza w wysokości 80%

- druga transza w wysokości 20%.

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;

NABÓR NR 18/2019 DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.3 WSPARCIE DLA 
PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

(FORMA PRZYZNANIA POMOCY)



Warunki przyznania pomocy.

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.

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;

NABÓR NR 18/2019 DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.3 WSPARCIE DLA 
PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ



Warunki przyznania pomocy:

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. Ograniczenie w wysokości kwoty pomocy wynikające z zapisów w LSR – 60.000,00 zł.;

3. Zakończenie realizacji operacji nie później niż do dnia 31.12.2020 r. (powinno 

bezpośrednio wynikać z treści wniosku i załączników do niego). 

Skutkiem niespełnienia któregokolwiek z trzech powyższych warunków będzie brak wyboru 

operacji do finansowania

NABÓR NR 18/2019 DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.3 WSPARCIE DLA 
PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ



Wezwanie do usunięcia wątpliwości:

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.

NABÓR NR 18/2019 DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.3 WSPARCIE DLA 
PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ



Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego naboru:

1) Realizacja operacji spowoduje utworzenie nowego miejsca pracy – max. 9 pkt,

2) Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę z grupy dewaloryzowanej –

max. 1 pkt

3) Operacja dotyczy rozwiązań innowacyjnych – max. 8 pkt,

4) Operacja realizowana przez podmioty zakładające działalność, której podstawę

stanowią lokalne produkty rolne lub produkty gospodarki leśnej lub usługi związane

z leśnictwem – max. 2 pkt.

5) Wniosek konsultowany z Biurem LGD – max. 4 pkt.

Maksymalnie 24 pkt.
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Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego naboru:

W przypadku gdy dwa lub więcej wniosków uzyska taką samą liczbę punktów,

o kolejności wniosków, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rady (link poniżej)

decydować będzie kolejność złożenia wniosków (pierwszeństwo wniosku złożonego

wcześniej).

Wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, jeżeli uzyska łącznie co najmniej

9 punktów.
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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.

Wysokość limitu środków:

Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 900 000,00 zł. 

Ograniczenie w wysokości kwoty pomocy: 

Ograniczenie w wysokości kwoty pomocy wynikające z zapisów w LSR – 60.000,00 zł.
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Wniosek o przyznanie pomocy:

Formularz-wniosku-WoPP_19.2_P_3z (1).xlsx od 10.11.2017 r.

Formularz-wniosku-WoPP_19.2_P_3z (1).pdf od 10.11.2017 r.

Instrukcja-wypełniania-wniosku-IW_WoPP_19.2_P_3z.pdf od 10.11.2017 r.

Informacje-pomocnicze-do-Biznes-Planu_IPbiznesplan_3z.pdf od 10.11.2017 r.

Biznes-Plan-BP_P_3z.docx od 10.11.2017 r.

Biznes-Plan-BP_P_3z.pdf od 10.11.2017 r.

Biznes-Plan-premie-BP_premie_3z (1).xlsx od 10.11.2017 r.
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Umowa przyznania pomocy:

umowa_4z.pdf od 30.05.2018 r.

załącznik 2.pdf od 30.05.2018 r.

Inf.monit. z reali. biznespl_4z.pdf od 30.05.2018 r.

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji 

biznesplanu Informacji po realizacji operacji.pdf od 30.05.2018 r.

Wniosek o płatność:

Formularz-wniosku-o-płatność_WoP_19-2_P_3z.xlsx od 10.11.2017 r.

Formularz-wniosku-o-płatność_WoP_19-2_P_3z.pdf od 10.11.2017 r.

Załącznik-2-do-wniosku-o-płatność_Wykaz-Faktur.xlsx od 10.11.2017 r.

Instrukcja-wypełniania_IWoP_19-2_P_3z.pdf od 10.11.2017 r.
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Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis:

2014_Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_si_o_POMOC_DE_MINIMIS.do

cx

Wzór fiszki projektowej:

Stobrawski Procedura naboru zał nr 4..docx od 03.04.2019 r.

Kryteria wyboru operacji:

Załącznik nr 5 kryteria wyboru operacji obowiązujące od dnia 03.04.2019 r.pdf od 03.04.2019r.

Całość dokumentacji jest dostępna na stronie www:

http://stobrawskiszlak.pl/1038/2028/ii-operacje-w-ramch-poddzialania-192-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-

gospodarczej.html

NABÓR NR 18/2019 DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.3 WSPARCIE DLA 
PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

(SPECYFIKACJA DOKUMENTACJI) )



Kontakt

Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak

Pokój, ul. Sienkiewicza 8,

46-034 Pokój (budynek Urzędu Gminy)

tel.: 667 983 637, 723 974 261

e-mail: lgd@stobrawskiszlak.pl, 

e-mail: stowarzyszenie.zielonyszlak@gmail.com

Informacje i dokumentacja  dotyczące naboru 

http://stobrawskiszlak.pl/891/2028/nabory.html

DANE KONTAKTOWE

mailto:stowarzyszenie.zielonyszlak@gmail.com


Dziękujemy za uwagę.

ZAKOŃCZENIE


