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Ogłoszenie nr 1/2022 

z dnia  11.03.2022 r.  

o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD  
w ramach realizacji przez Lokalną Grupę Działania „Górna Prosna” 

Lokalnej Strategii Rozwoju  
 
 

 

Zarząd stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” 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.  

 

Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków: 

 

I. Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami: 

W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące 
Przedsięwzięcie 1.1.1 Rozwój drobnej przedsiębiorczości – liczba nowych podmiotów 
gospodarczych, mieszczącego się w zakresie określonym przepisami § 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, 
zwanego dalej rozporządzeniem.   
  
 Cel ogólny - Zrównoważony rozwój obszaru sprzyjający ograniczeniu migracji mieszkańców                  
z terenu LGD. 
 
Cel szczegółowy - Wzrost aktywności gospodarczej i zwiększenie możliwości podejmowania 
pracy. 
 
II. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: 

Podmioty zainteresowane udziałem w naborze i realizacją operacji powinny złożyć wniosek 
w dwóch egzemplarzach wraz z niezbędnymi załącznikami oraz wersję elektroniczną, który 
będzie następnie przedmiotem oceny przez Radę LGD „Górna Prosna” oraz samorząd 
województwa, w podanym poniżej miejscu: 

 Biuro Lokalnej Grupy Działania „Górna Prosna”, Sternalice 81, 46-333 Sternalice, 

przy czym LGD nie dopuszcza w tym naborze możliwości składania wniosków drogą 
elektroniczną w oparciu o art. 42 b ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu 
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
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Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020. 

W okresie od dnia 28.03.2022 r. do dnia 11.04.2022 r. godz. 14.00.  

 

Wnioski złożone po tym terminie nie mogą zostać uznane za zgodne z LSR, w związku  
z czym nie zostaną wybrane do realizacji. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego 
wpływu wniosku do Biura Lokalnej Grupy Działania „Górna Prosna” Sternalice 81, 46-333 
Sternalice. 

Wnioski dotyczące realizacji operacji powinny zostać sporządzone na formularzu, o którym 
mowa w pkt IX ppkt 1.  
 
Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do samodzielnego uzupełnienia lub poprawiania 
wniosku lub jego załączników. Ewentualne uzupełnienia lub wyjaśnienia dotyczące 
złożonego wniosku mogą mieć miejsce wyłącznie na wezwanie Stowarzyszenia. 
 

III. Forma przyznania pomocy. 

Pomoc na realizację operacji ma postać: 

Podejmowanie działalności gospodarczej - premia w wysokości 50 tys. zł (wypłacana  
w dwóch transzach po spełnieniu zobowiązań wynikających z umowy przyznania pomocy: 
pierwsza transza w wysokości 80 %; druga transza w wysokości 20%). 

 

IV. Warunki przyznania pomocy. 

Pomoc może zostać przyznana wnioskodawcy, który 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: 

1) zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników; 

2) jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,              
w tym z dodatkowymi warunkami przyznania pomocy, o których mowa poniżej, 
oraz na realizację, której może być udzielone wsparcie w formie, o której mowa  
w pkt III niniejszego ogłoszenia; 

3) jest zgodna z zakresem tematycznym, o którym mowa w pkt I niniejszego 
ogłoszenia; 

4) jest objęta wnioskiem o przyznanie pomocy, który został złożony w miejscu  
i terminie wskazanym w pkt II niniejszego ogłoszenia. 



    
 
 
 

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

 

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: https://gornaprosna.pl/prow-2014-
2020/poddzialanie-19-2/ . 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 nieudokumentowane 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: 

 realizacja operacji spowoduje utworzenie nowego miejsca pracy– max 12 pkt., 
 realizacja operacji spowoduje utworzenie nowego miejsca pracy przez podmiot 

ekonomii społecznej lub w ramach rozpoczęcia działalności gospodarczej przez osoby 
z grup defaworyzowanych– max 4 pkt., 

 operacja dotyczy rozwiązań innowacyjnych – max 4 pkt., 
 czas realizacji operacji – max 4 pkt., 
 wysokości wnioskowanej dotacji – max 4 pkt., 
 wysokość wkładu własnego – max 6 pkt., 
 wniosek konsultowany z Biurem LGD – max 3 pkt. 

 
Wniosek zostanie wybrany do dofinansowania jeżeli uzyska 50% maksymalnej liczby 
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) dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania określonych kryteriów wyboru operacji: 

Kryterium Realizacja operacji spowoduje utworzenie nowego miejsca pracy przez podmiot 
ekonomii społecznej lub w ramach rozpoczęcia działalności gospodarczej przez osoby z grup 
defaworyzowanych: 

 Dokument potwierdzający posiadanie statusu osoby bezrobotnej – zaświadczenie 
wydane przez Powiatowy Urząd Pracy; 
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3) załączniki do wniosku o przyznanie pomocy:  

 określone w sekcji B.VII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH wniosku                            
o przyznanie pomocy, które wg zapisów instrukcji wypełniania wniosku – wersja: 
PROW 2014-2020_19.2/4z są obowiązkowe dla danego podmiotu ubiegającego się               
o przyznanie pomocy i danej operacji planowanej do realizacji, ze względu na jej 
specyfikę (dotyczy Operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie 
podejmowania działalności gospodarczej). 

 

VII. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru. 
 

 Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 150 610,83 EUR indykatywnie  
w przeliczeniu po kursie 4,00 PLN/EUR  limit środków wynosi: 602 443,32 zł. 

 

VIII. Ograniczenia w wysokości kwoty pomocy:  
 

 podejmowanie działalności gospodarczej - 50 tys. 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  

https://gornaprosna.pl/wzory-dokumentow/ 

2) Formularz wniosku o płatność dostępny jest w wersji elektronicznej  

https://gornaprosna.pl/wzory-dokumentow/ 

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

https://gornaprosna.pl/wzory-dokumentow/ 

4) Lokalna Strategia Rozwoju, o której mowa w pkt IV ppkt 2, dostępna jest w wersji 
elektronicznej https://gornaprosna.pl/wsparcie-dla-rozwoju-lokalnego-w-ramach-
inicjatywy-leader/ 

5) Wzór fiszki projektowej, o której mowa w pkt VI ppkt 1 dostępny jest w wersji 
elektronicznej     https://gornaprosna.pl/wzory-dokumentow/ 

6) Opis kryteriów wyboru operacji (uszczegółowienie kryteriów) dostępny jest pod 
następującym adresem https://gornaprosna.pl/prow-2014-2020/poddzialanie-19-2/ 

7) Procedura naborów wniosków https://gornaprosna.pl/prow-2014-
2020/poddzialanie-19-2/ 

8) Regulamin Rady https://gornaprosna.pl/statut-i-regulaminy/ 

9) Wytyczne  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego                          
i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych              
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z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach 
działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 
https://gornaprosna.pl/legislacja/  


