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Ogłoszenie nr 1/2016 
Data zamieszczenia na stronie LGD: 28.10.2016 r. 

 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PSZYSZŁOŚCI” informuje  
o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność”, na operacje z zakresu: 

 
a) 1.1.2. Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb      

społeczności lokalnej – limit środków 1 120 000 złotych  
b) 3.1.1. Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa – limit 

środków 1 995 000 złotych 
c) 2.1.1. Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny – limit 

środków 1 343 500 złotych 

 
1.Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: 
Od 16.11.2016 r. do 02.12.2016 r. 
 
Biuro Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, ul. Świderska 12, 21 - 400 Łuków 
(Budynek UG Łuków), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, od 7.30 do 15.30. 
 
2. Tryb składania wniosków 
 
Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć bezpośrednio w Biurze LGD na aktualnie obowiązującej 
wersji dokumentacji osobiście lub przez osobę upoważnioną do złożenia wniosku przez wnioskodawcę 
w sposób uniemożliwiający ich samoistną dekompletację (np. w skoroszycie). 
Komplet dokumentów składa się z: 
 

1. dwóch egzemplarzy wniosku w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami 
wynikającymi z formularza wniosku  
2. jednego egzemplarza wniosku na płycie CD w wersji elektronicznej z tożsamą wersją co złożona 
w wersji papierowej  
3. Załącznikami wymienionymi w pkt. 7 

 
3. Formy wsparcia 
 
a) 1.1.2. Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb 
społeczności lokalnej – premia w stałej wysokości 80 000 złotych, wypłacana w dwóch transzach 
b) 3.1.1. Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa. Maksymalna 
wysokość kwoty pomocy na jednego beneficjenta wynosi 300 000 zł w formie refundacji do wysokości 
70% kosztów kwalifikowalnych 
c) 2.1.1. Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny 
 Jednostki Samorządu Terytorialnego – refundacja części poniesionych kosztów w wysokości 

63,63% kosztów kwalifikowalnych 
 Pozostali beneficjenci (organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej, 

kościoły i ich związki wyznaniowe). Maksymalna wysokość kwoty pomocy na jednego beneficjenta 
wynosi 300 000 zł w formie refundacji do wysokości 90% kosztów kwalifikowalnych 

 
4. Zakres tematyczny naboru: 
a) 1.1.2. Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb 
społeczności lokalnej – Obowiązuje zakres tematyczny. Wnioski mogą składać osoby z grup 
defaworyzowanych (kobiety, osoby poniżej 35 roku życia, osoby powyżej 50 roku życia). Oświadczenie 
Wnioskodawcy o przynależności do grupy defaworyzowanej wskazanych w LSR stanowi załącznik nr 8 
do niniejszego ogłoszenia. 
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b) 3.1.1. Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa - obowiązuje 
zakres tematyczny, projekty z zakresu turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa. Szczegółowa lista 
kodów PKD stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

 
c) 2.1.1. Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny - nie 

obowiązuje zakres tematyczny. 
 

5. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru 
5.1. Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia jest zgodność operacji z: 
a) Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2023 LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, tj. jest 
zgodność z jednym celem ogólnym, jednym celem szczegółowym, jednym przedsięwzięciem i 
realizacja wskaźników wskazanych w pkt. 9 ogłoszenia,  
b) zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wskazanym w pkt. 4 ogłoszenia, 
c) warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020, 

 
d) Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015 

poz. 378), 
 

e) Rozporządzeniem 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 (Dz. U. 2015 
poz. 1570) 

 
f) operacja otrzymała co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie według lokalnych kryteriów 

wyboru ( pkt. 6 ogłoszenia) oraz mieści się w 150 % limitu środków wskazanych w ogłoszeniu o 
naborze (wnioski mieszczące się w limicie między 100% a 150% są na tzw. „liście rezerwowej”). 

 

5.2.Warunki przyznania dofinansowania dla operacji wedle poszczególnych zakresów tematycznych: 

 
Zakres naboru 

  
Warunki udzielenia wsparcia 

 
    

     

 Podejmowanie   – wnioskodawca jest pełnoletnim obywałem państwa członkowskiego UE i  
 działalności gospodarczej   należy do jednej z grup defaworyzowanych wskazanych w LSR:  

 przyczyniającej się do   a) osoby poniżej 35 roku życia,  

 zaspokojenia potrzeb   b) osoby powyżej 50 roku życia  

 społeczności lokalnej   c) kobiety  

 (odpowiadający zakres   – wnioskodawca zamieszkuje na obszarze LSR
1

,  

 z rozporządzenia 19.2:   – miejsce realizacji operacji (inwestycji) na obszarze LSR
1

,  
 Rozwój   – wnioskodawca nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS)  
 przedsiębiorczości na   z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność  

 obszarze wiejskim   sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja  

 objętym LSR przez   napojów,  

 podejmowanie   – operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z  

 działalności   biznesplanem,  

 gospodarczej)   – realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych,  

    – operacja zakłada podjęcie działalności gospodarczej do której stosuje się  
    przepisy ustawy z 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej i jej  
    wykonywanie przez min. 2 lata od daty wypłaty II transzy  

    – podejmowana działalność gospodarcza nie podlega wykluczeniu ze  

    wsparcia zgodnie z § 8 rozporządzenia  

    – forma wsparcia: premia w stałej wysokości 80 000,00 zł wypłacana w  

    dwóch transzach.  

 Rozwój 
przedsiębiorczości w 
zakresie turystyki, 
rekreacji, kultury i 
przetwórstwa 

  – wnioskodawca jest pełnoletnim obywałem państwa członkowskiego UE  

   – dotyczy osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą,  

   − wnioskodawca ma wskazane w CEIDG miejsce wykonywania działalności  

   gospodarczej znajdujące się na obszarze LSR
1

 – dotyczy osób fizycznych  
   wykonujących działalność gospodarczą,  
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(odpowiadający zakres 
z rozporządzenia 19.2: 
Rozwój 
przedsiębiorczości na 
obszarze wiejskim 
objętym LSR przez 
rozwijanie działalności 
gospodarczej) 

– siedziba osoby prawnej lub jej oddziału znajduje się na obszarze LSR
1

 – 
dotyczy osób prawnych, 
– wnioskodawca wykonuje działalność, do której stosuje się przepisy 
ustawy z 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej w formie 
mikroprzedsiębiorstwa lub małego przedsiębiorstwa, 
– dofinansowanie dotyczy działalności gospodarczej, do której stosuje się 
przepisy ustawy z 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, 

– miejsce realizacji operacji (inwestycji) na obszarze LSR
1

, 
– wnioskodawca w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku 

 wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, do 
 której stosuje się przepisy ustawy z 02.07.2004 r. o swobodzie działalności 
 gospodarczej, 
 – wnioskodawca: 
 a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym 

 do operacji, którą zamierza realizować, lub 
 b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza 
 realizować, lub 
 c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą 
 zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub 
 d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą 

 zamierza realizować, 
 Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie działalności gospodarczej 
 zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia 
 – podejmowana działalność nie jest objęta katalogiem wykluczonych ze 

 wsparcia działalności gospodarczych wskazanych w §8 rozporządzenia
2

, 
 – minimalna całkowita wartość operacji: nie mniej niż 50 tys. zł, 
 – maksymalna wnioskowana kwota pomocy: do 300 000,00 zł, 
 – poziom dofinansowania: maks.70% kosztów kwalifikowalnych operacji 

Rozwój miejsc spotkań i – operacja dotyczy budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i 
integracji mieszkańców niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej służącej 
wzmacniających kapitał zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej, 
społeczny – wnioskodawca jest osobą prawną i posiada siedzibę lub oddział na 

(odpowiadający zakres z obszarze LSR1, 
rozporządzenia 19.2: – wnioskodawcą może być również powiat, którego siedziba znajduje się 
Budowa lub przebudowa poza obszarem LSR, jeżeli przynajmniej jedna gmina powiatu należy do 

ogólnodostępnej i obszaru LSR
1

, 
niekomercyjnej – wnioskodawca: 
infrastruktury a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym 
turystycznej lub do operacji, którą zamierza realizować, lub 
rekreacyjnej lub b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza 
kulturalnej) realizować, lub 

 c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą 
 zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub 
 d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą 
 zamierza realizować, 

 – miejsce realizacji operacji (inwestycji) na obszarze LSR
1

, 
 – minimalna całkowita wartość operacji: nie mniej niż 50 tys. zł, 
 – maksymalna wnioskowana kwota pomocy na operację: do 300 tys. zł (nie 
 dotyczy jednostek sektora finansów publicznych), 
 – poziom dofinansowania: 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji dla 
 jednostek sektora finansów publicznych oraz maks. 90% kosztów 

 kwalifikowalnych operacji dla pozostałych podmiotów. 
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1) Obszar LSR gmin: Adamów, Łuków, Krzywda, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski, Trzebieszów, Wojcieszków, Wola Mysłowska oraz 
miasta , Stoczek Łukowski 
 
2) Rozporządzenie MRiRW 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 (Dz.U.2015, poz. 1570, z późn. zm.) 

 

6. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest 
warunkiem wyboru 
 
a) 1.1.2. Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb 
społeczności lokalnej 
Kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.  
Minimalna liczba punktów: 13  
b) 3.1.1. Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa 
Kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. 

Minimalna liczba punktów: 17 
 
c) 2.1.1. Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny 
Kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.  
Minimalna liczba punktów: 23 
 

 

7. Informacja o wymaganych dokumentach i miejsce udostępnienia dokumentów 
1. LSR wraz z załącznikami udostępniono w zakładce http://lgdrazem.pl/lokalna-strategia-rozwoju/ 
2. Formularze dokumentów związanych z naborem wniosków są udostępnione: 
 
a) na stronie internetowej LGD: www.lgdrazem.pl w menu górnym „NABORY WNIOSKÓW” zakładka 
http://lgdrazem.pl/nabory/  
b) na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 
http://prow.lubelskie.pl/dla-wnioskujacych/wzory-dokumentow 
c) na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020 
 
d) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, ul. Świderska 12, 21 - 400 
Łuków (Budynek UG Łuków)  
 
Ponadto do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:   
a) podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności 
lokalnej:  
Załącznik nr 8 – Oświadczenie wnioskodawcy o przynależności do grup defaworyzowanych 
wskazanych w LSR 
 
Załącznik nr 9 – Oświadczenie o kwalifikacjach/doświadczeniu zawodowym zbieżnym z zakresem 
planowanej działalności gospodarczej Wnioskodawcy  
Załącznik nr 12 – Oświadczenie dotyczące rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i/lub 
przeciwdziałaniu zmianom klimatu 
 
b) Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa: 
 
Załącznik nr 8 – Oświadczenie wnioskodawcy o przynależności do grup defaworyzowanych wskazanych 
w LSR 
 
Załącznik nr 10 – Oświadczenie wnioskodawcy o zatrudnieniu pracowników z grup defaworyzowanych 
wskazanych w LSR  
Załącznik nr 12 – Oświadczenie dotyczące rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i/lub 
przeciwdziałaniu zmianom klimatu 
 
c) Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny 
 
Załącznik nr 10 – Oświadczenie wnioskodawcy o zatrudnieniu pracowników z grup defaworyzowanych 
wskazanych w LSR 
 
Załącznik nr 11 – Program funkcjonowania miejsca spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających 
kapitał społeczny 

http://lgdrazem.pl/lokalna-strategia-rozwoju/
http://www.lgdrazem.pl/
http://lgdrazem.pl/nabory/
http://prow.lubelskie.pl/dla-wnioskujacych/wzory-dokumentow
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020
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Załącznik nr 12 – Oświadczenie dotyczące rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i/lub 
przeciwdziałaniu zmianom klimatu dostępne w zakładce http://lgdrazem.pl/nabory/ 
 

8. Planowane do osiągnięcia wskaźniki: 
 
a. W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w pkt. 1 lit. a ogłoszenia, tj. 
podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności 
lokalnej pobierz Załącznik nr 5 do ogłoszenia o naborze 
 
b. W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w pkt. 1 lit. b ogłoszenia, tj. 
Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa pobierz Załącznik nr 6 
do ogłoszenia o naborze 
 
c. W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w pkt. 1 lit. c ogłoszenia, tj. 
Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny pobierz Załącznik nr 
7 do ogłoszenia o naborze 

http://lgdrazem.pl/nabory/

