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Data zamieszczenia na stronie LGD: 03.01.2022 r. 

 

Ogłoszenie o naborze nr 1/2022 
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje o możliwości składania 
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 

1. Zakres tematyczny naboru wniosków: 
 

Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej 
(przedsięwzięcie nr 1.1.2) 

 
Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a 
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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. z 2019 r. poz. 664; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2023, z 2020 r. poz. 1555 oraz z 2021 r. poz. 2358). 
 
2. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: 

od 18.01.2022 r. do 31.01.2022 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 07.30 do 15.30. 

(przy równej liczbie punktów decyduje data wpływu wniosku) 
 

3. Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 

Limit środków: 240 477,73 EURO, co przy kursie indykatywnym 1 EURO = 4 PLN odpowiada kwocie: 
961 910,92 PLN. 
 
4. Intensywność pomocy: 100%. 

 

5. Forma i wysokość wsparcia:  
Premia w stałej wysokości 80 000,00 złotych na jednego Beneficjenta, wypłacana w dwóch transzach: 
64 000,00 zł oraz 16 000,00 zł. 
 
6. Tryb składania wniosków: 

Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć bezpośrednio w Biurze LGD (ul. Świderska 12, 21-400 Łuków) na 
aktualnie obowiązującej wersji dokumentacji osobiście albo przez pełnomocnika lub przez osobę 
upoważnioną do złożenia wniosku przez wnioskodawcę w sposób uniemożliwiający ich samoistną 
dekompletację (np. segregatorze). W naborze wniosków wnioskodawca składa dwa identyczne komplety 
dokumentacji aplikacyjnej. 

Komplet dokumentów składa się z: 
 Wniosku o przyznanie pomocy w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami wynikającymi 

z formularza wniosku.  
 Jednego egzemplarza wniosku wraz z biznesplanem na płycie CD w wersji elektronicznej z tożsamą wersją 

co złożona w wersji papierowej. 
 Dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udzielania wsparcia oraz kryteriów wyboru 

operacji. 
 Załączników wymienionych w pkt 11.3 (dokumenty aplikacyjne). 
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Wskazówki do przygotowania dokumentacji – pobierz 
 
7. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane 
do osiągnięcia wskaźniki: 

Cel ogólny LSR 

Konkurencyjna gospodarka i stworzone miejsca pracy poza rolnictwem 

Cel(e) szczegółowe LSR 

Budowanie przedsiębiorczości przyjaznej środowisku 

Przedsięwzięcia 

Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej 

Wskaźnik 

Lp. 
Nazwa wskaźnika 

ujętego w LSR 
Jedn. 
miary 

Wartość 
wskaźnika z 

LSR 

Wartość 
zrealizowanych 
wskaźników z 

LSR 

Wartość wskaźnika 
planowana do 
osiągnięcia w 

związku z realizacją 
operacji 

Wartość 
wskaźnika z 

LSR 
pozostająca 
do realizacji 

1 

Liczba operacji 
polegających na 
utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa 

szt. 36 20 
(3* + 1**) 

12 0 

2 

Liczba operacji 
polegających na 
utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa przez 
osoby z grup 
defaworyzowanych 

szt. 32 20 
(3* + 1**) 

8 0 

3 
Liczba utworzonych miejsc 
pracy 

szt. 46 24,83 
(10,16* + 1,25**) 

12 0 

4 
Liczba utrzymanych miejsc 
pracy 

szt. 70 24,83 
(23,98* + 1,25**) 

12 7,94 

5 

Liczba utworzonych miejsc 
pracy przez osoby z grup 
defaworyzowanych w 
ogólnej liczbie 
utworzonych miejsc pracy 
w celu nr 1 

szt. 37 21 
(8,16* + 1**) 

8 0,84 

*Wskaźniki w trakcie realizacji ** w trakcie oceny 

 

8. Czas realizacji operacji: 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniającym 
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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 
2358), które wchodzi w życie 04.01.2022 r. - operacja może być realizowana w nie więcej niż w 2 etapach, 
w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2024 r. 
 
 
 
 
 
 

https://lgdrazem.pl/wp-content/uploads/2022/03/wskazowki-do-przygotowania-dokumentacji-pd.pdf
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9. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru: 

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, realizacja 
wskaźników wskazanych w pkt 7 ogłoszenia, złożenie wniosku w wyznaczonym miejscu i terminie, 

b) zakresem tematycznym, 
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. 2019 poz. 

1167 z późn. zm.), 
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. z 2019 r. poz. 664; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 
2023, z 2020 r. poz. 1555 oraz z 2021 r. poz. 2358). 

f) operacja otrzymała co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru 
(pkt 10 ogłoszenia) oraz mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. 

 
10. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest 
warunkiem wyboru: 
 

• LOKALNE KRYTERIA OCENY OPERACJI  (od str. 12) – pobierz 
 

Oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji dokonuje się poprzez przyznanie lub nieprzyznanie 
punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów wyboru. Minimalna wymagana liczba punktów w ramach 
oceny według kryteriów wyboru wynosi 14 pkt. Maksymalna liczba możliwych punktów do uzyskania to 28 
pkt. 
Wnioski, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów, nie mogą być wybrane do dofinansowania. 
W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej wniosków takiej samej liczby punktów według kryteriów 
wyboru o miejscu na liście decyduje wcześniejsza data i godzina złożenia wniosku w Biurze LGD.  

 
11. DOKUMENTY DO POBRANIA: 
 

11.1.  Procedura i inne dokumenty do zapoznania się przed złożeniem wniosku: 
 

a) Regulamin organizacyjny Rady LGD „RAZEM” – pobierz 

b) Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR wraz z kryteriami wyboru – pobierz 

c) Karta oceny operacji – podejmowanie działalności gospodarczej – pobierz 

d) Lokalna Strategia Rozwoju – pobierz  

e) Rozporządzenie LSR (Dz. U. 2019 poz. 664 z późn. zm.) – pobierz 

f) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniającym 
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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2358) – pobierz 

g) Umowa ramowa – pobierz 

 

 

 

https://lgdrazem.pl/wp-content/uploads/2019/08/11-karty-oceny-ABCD-podejmowanie-dzialalnosci-01.08.2019.pdf
https://lgdrazem.pl/wp-content/uploads/2020/11/regulamin-rady-lgd-zatwierdzony-uchwala-zarzadu-XII-28-2020.pdf
https://lgdrazem.pl/wp-content/uploads/2020/11/procedura-wyb-i-oceny-oper-wdraz-LSR-2020-zatwierdzona-uchwala-XII-28-2020.pdf
https://lgdrazem.pl/wp-content/uploads/2019/08/11-karty-oceny-ABCD-podejmowanie-dzialalnosci-01.08.2019.pdf
https://lgdrazem.pl/wp-content/uploads/2022/03/LSR-LGD-Razem-ANEKS-NR-11-po-protescie-ZLOZONE-bez-opcji-sledz-zmiany.pdf
https://lgdrazem.pl/wp-content/uploads/2020/11/lex-dz-u-2019-664-t-j-szczegolowe-warunki-i-tryb.pdf
https://lgdrazem.pl/wp-content/uploads/2022/03/rozporzadzenie-mrirw-15-12-2021-pomoc-finansowa.pdf
https://lgdrazem.pl/wp-content/uploads/2016/05/Umowa-ramowa-1.pdf
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11.2. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów 
wyboru operacji 

a) Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia 
oraz kryteriów wyboru operacji (załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze nr 1/2022) – pobierz 

b) Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru operacji (załącznik nr 2 do 
ogłoszenia o naborze nr 1/2022) – pobierz 

 
11.3. DOKUMENTY APLIKACYJNE – etap ubiegania się o przyznanie pomocy (do wypełnienia i złożenia w LGD) 

 

a) Wniosek o przyznanie pomocy (wersja 4z) 
 Formularz wniosku o przyznanie pomocy  
 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy   

b) Biznesplan (wersja 4z) 

 Biznesplan  

 Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4  

 Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu   

c) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  

d) Oświadczenia Wnioskodawcy do naboru nr 1/2022 (załączniki nr 2, 3, 4, 5, 6 do ogłoszenia o naborze 
nr 1/2022)  

 
Wszystkie dokumenty aplikacyjne do pobrania w pliku zip – pobierz 
 
 
11.4. Pozostałe dokumenty - etap podpisania umowy i rozliczania projektu (do zapoznania się): 

 
a) Umowa o przyznaniu pomocy (wersja 5z) 

 Wzór umowy o przyznaniu pomocy 
 Załącznik nr 1 Biznesplan  
 Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych  
 Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji  
 Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy  
 Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej 

małżeńskiej rozdzielności majątkowej  
 Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

b) Wniosek o płatność (wersja 4z) 
 Formularz wniosku o płatność  
 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność  
 Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej 
 Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu  
 Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu   

c) Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / informacja po realizacji operacji  
 Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji  
 Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ 

informacji po realizacji operacji  
 
Wszystkie pozostałe dokumenty (etap podpisania umowy i rozliczania projektu) do pobrania w pliku zip – pobierz 

 

https://lgdrazem.pl/wp-content/uploads/2022/03/zal-1-informacja-o-wymaganych-dokumentach-sp-warunki-wsparcia-pd.pdf
https://lgdrazem.pl/wp-content/uploads/2022/03/zal-2-oswiadczenie-o-spelnianiu-lokalnych-kryteriow-pd.docx
https://lgdrazem.pl/wp-content/uploads/2022/03/11-3-dokumenty-aplikacyjne-pd-1-2022.zip
https://lgdrazem.pl/wp-content/uploads/2022/03/11-4-pozostale-dokumenty-do-wgladu-pd.zip
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12. INFORMACJE DODATKOWE 
 
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.  
 
Wniosek wraz załącznikami powinien być uporządkowany zgodnie ze strukturą dokumentu (numery sekcji), 
a załączniki powinny być ułożone zgodnie z kolejnością wskazaną w rozdz. B.IV wniosku „Informacja 
o załącznikach”, dodatkowo oddzielone przekładkami (udostępnione poniżej). 
 
 

 Wskazówki do przygotowania dokumentacji – pobierz 

 Przekładki do oddzielenia załączników – pobierz 

 
13. MIEJSCE UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTÓW: 
 
Dokumenty związane z naborem nr 1/2022 są udostępnione: 

 na stronie internetowej LGD „RAZEM” – https://lgdrazem.pl/nabory/ 

 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, ul. Świderska 12, 21-400  Łuków 
(Budynek UG Łuków). 

 
Wzory formularzy dostępne są również na stronach: 

 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 
 https://prow.lubelskie.pl/wzory-dokumentow-2/ 

 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:  
https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-
rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3 
 

Dokumenty LGD: 

 Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR wraz z kryteriami wyboru: 
http://lgdrazem.pl/dokumenty/ 

 Regulamin organizacyjny Rady LGD „RAZEM”:  http://lgdrazem.pl/dokumenty/ 

 Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany: http://lgdrazem.pl/dokumenty/ 

 Lokalna Strategia Rozwoju: http://lgdrazem.pl/lokalna-strategia-rozwoju/ 

 Umowa ramowa: https://lgdrazem.pl/umowa-ramowa/ 

 oraz dostępne do wglądu w siedzibie LGD „RAZEM” pod adresem ul. Świderska 12, 21-400 Łuków 
(Budynek UG Łuków). 

 
 
 

 

 

 

 
 

https://lgdrazem.pl/wp-content/uploads/2022/03/wskazowki-do-przygotowania-dokumentacji-pd.pdf
https://lgdrazem.pl/wp-content/uploads/2022/03/przekladki-do-zalacznikow-pd.docx
https://lgdrazem.pl/nabory/
https://prow.lubelskie.pl/wzory-dokumentow-2/
https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3
https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3
http://lgdrazem.pl/dokumenty/
http://lgdrazem.pl/dokumenty/
http://lgdrazem.pl/dokumenty/
http://lgdrazem.pl/lokalna-strategia-rozwoju/
https://lgdrazem.pl/umowa-ramowa/

