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

Ogłoszenie o naborze nr 2/2018
Data zamieszczenia na stronie LGD: 20.03.2018r

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” 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:
1. 3.1.1 Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa – limit
środków 1 304 985,00 złotych
1. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:
od 04.04.2018 r. do 17.04.2018 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. Dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udzielania wsparcia oraz kryteriów wyboru
operacji.
4. załączników wymienionych w pkt. 7
3. Forma wsparcia
1. 3.1.1 Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego –
limit środków 1 304 985,00 złotych. Maksymalna kwota pomocy na jednego beneficjenta wynosi 300
000 zł w formie refundacji do wysokości do 70% kosztów kwalifikowalnych.
4. Zakres tematyczny naboru:
1. 3.1.1 Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa obowiązuje
zakres tematyczny, projekty z zakresu turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa (PKD: sekcja Cprzetwórstwo przemysłowe, sekcja I - działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi, sekcja R - działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją). Szczegółowa lista
kodów PKD stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
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. 8 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. 2018
poz. 140),
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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. 2017
poz. 772)
f) operacja otrzymała co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie według lokalnych kryteriów
wyboru ( pkt. 6 ogłoszenia)oraz mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze.
5.2. Wybrane warunki przyznania dofinansowania dla operacji:
Zakres naboru
3.1.1 Rozwój
przedsiębiorczości w
zakresie turystyki,
rekreacji, kultury i
przetwórstwa
(odpowiadający zakres
z rozporządzenia 19.2:
Rozwój
przedsiębiorczości na
obszarze wiejskim
objętym LSR przez
rozwijanie działalności
gospodarczej)

Warunki udzielenia wsparcia
- 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 LSR1 - dotyczy osób fizycznych
wykonujących działalność gospodarczą,
− siedziba osoby prawnej lub jej oddziału znajduje się na obszarze LSR1 dotyczy osób prawnych,
− wnioskodawca wykonuje działalność, do której stosuje się przepisy
ustawy z 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej w formie
mikroprzedsiębiorstwa lub małego przedsiębiorstwa,
− dofinansowanie dotyczy działalności gospodarczej, do której stosuje się
przepisy ustawy z 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej,
− miejsce realizacji operacji (inwestycji) na obszarze LSR1,
− 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 02.07.2004r. 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
wymienionej w załączniku nr 1 do ogłoszenia
- podejmowana działalność nie jest objęta katalogiem wykluczonych ze
wsparcia działalności gospodarczych wskazanych w §8 rozporządzenia2,
− 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

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.2017, poz. 772, z póz. zm.)

6. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest
warunkiem wyboru
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Przedsięwzięcie nr 3.1.1 Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i
przetwórstwa – Kryteria wybory operacji stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Minimalna liczba punktów: 19
7. Informacja o wymaganych dokumentach i miejsce udostępnienia dokumentów
1. LSR w zakładce http://lgdrazem.pl/lokalna-strategia-rozwoju/
2. Regulamin Organizacyjny Rady LGD wraz z załącznikami w zakładce http://lgdrazem.pl/dokumenty/
3. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR wraz z kryteriami wyboru Lokalnej
Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” http://lgdrazem.pl/dokumenty/
4. Formularz wniosku oraz dokumentów związanych z naborem są udostępnione:
a) na stronie internetowej LGD pod linkiem:
http://lgdrazem.pl/wp-content/uploads/2018/03/wniosek-biznesplan-wraz-z-zalacznikami-3.1.1rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej.zip
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/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przezspolecznosc.html
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:
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o zatrudnieniu osób z grup defaworyzowanych
Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i/lub
przeciwdziałaniu zmianom klimatu
Załącznik nr 5 - Oświadczenie wnioskodawcy o przynależności do grup defaworyzowanych wskazanych
w LSR
8. Planowane do osiągnięcia wskaźniki:
W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w ogłoszeniu, tj. Rozwój
przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa - pobierz Załącznik nr 6 do
ogłoszenia o naborze
9. Informacje dodatkowe
1. Wzór wniosku, instrukcja jego wypełniania, wzór biznesplanu, informacje pomocnicze przy
wypełnianiu biznesplanu, wzór umowy o przyznaniu pomocy oraz inne wzory dokumentów i
załączników są dokumentami opracowanymi i publikowanymi przez Instytucję Zarządzającą dla
danego programu. W przypadku PROW 2014-2020, w ramach którego prowadzony jest niniejszy nabór,
właściwym organem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od momentu ich aktualizacji i publikacji na
stronie internetowej należy posługiwać się zaktualizowanymi wzorami.
2. Wniosek wraz załącznikami powinien być uporządkowany zgodnie ze strukturą dokumentu (numery
sekcji), a załączniki powinny być ułożone zgodnie z kolejnością wskazaną w sekcji VII wniosku
„Informacja o załącznikach”, dodatkowo oddzielone przekładkami (udostępnione wraz z ogłoszeniem
o naborze)
3. Biznesplan należy nagrać łącznie z wnioskiem na płytę CD.

