
  

 

OGŁOSZENIE Nr 5/2017 

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania 
Między Odrą a Bobrem 

w porozumieniu z Zarządem Województwa Lubuskiego informuje o naborze wniosków o przyznanie pomocy 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014 – 2020, Poddziałanie  19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 
 

I. Zakres naboru: 
 

 Cel główny LSR 3 
Wzrost aktywności gospodarczej na terenie LSR poprzez tworzenie i rozwój MŚP 

zarejestrowanych w systemie REGON 
 Cel szczegółowy LSR 3.2 

Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez wsparcie dla działających podmiotów gospodarczych 
Przedsięwzięcie 3.2.1 

Wsparcie finansowe dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 
 

W ramach naboru wsparcie będzie udzielane na operacje w zakresie określonym w § 2 ust.1 pkt. 2 lit.  c 
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. 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 (tj. Dz.U. 2017 poz. 772), tj. rozwijanie działalności gospodarczej. 
 

II. Warunki szczegółowe: 
 

Termin składania wniosków: 
 

od 28 lipca 2017 r. do 25 sierpnia 2017 r. 
 

Miejsce składania wniosków: 
 

Biuro Stowarzyszenia Lokalnej 
Grupy Działania Między Odrą a Bobrem 

ul. Lipowa 1  66-003 Zabór 
od poniedziałku do piątku 

w godz. 8.00 - 16.00: 
 

Limit dostępnych środków: 
 

1 350 000,00 zł 
 

Forma i wysokość dofinansowania: 
 

refundacja  poniesionych kosztów w wysokości do 70 %  
(limit pomocy wynosi 300 000,00 zł, minimalna całkowita wartość operacji nie może być mniejsza niż 

50 000,00 zł) 
  

III. Warunki udzielenia wsparcia: 
 

1. Spełnienie wymogów oceny formalnej i zgodności z PROW, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do 
ogłoszenia, w tym:  

a) złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, 
b) zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze, 
c) zgodność operacji z LSR, w tym zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi 

w PROW na lata 2014-2020. 



  

 

2. Realizacja operacji przyczyni się do realizacji celów ogólnych i szczegółowych LSR przez osiąganie 
wskaźników zaplanowanych dla danego zakresu wsparcia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia). 

3. Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzające spełnienie warunków udzielania 
wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji, w terminie składania wniosków osobiście lub przez osobę 
posiadającą uwierzytelnione pełnomocnictwo w Biurze Stowarzyszenia. 

4. O pomoc mogą ubiegać się podmioty określone w Rozporządzeniu 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 
(tj. Dz.U. 2017 poz. 772). 

5. Uzyskanie wymaganego minimum punktowego w ramach oceny według Lokalnych Kryteriów Wyboru 
operacji, które stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia Pozostałe warunki udzielania wsparcia określa 
Rozporządzenie 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 (tj. Dz.U. 2017 poz. 772). 

6. Pomoc na operację dot. rozwijania działalności gospodarczej może zostać przyznana na realizację 
inwestycji w zakresie:  
a) rozszerzenia przez przedsiębiorcę dotychczasowej działalności o dodatkowy kod PKD  
b) zwiększenia intensywności działalności w ramach dotychczasowego kodu PKD  

W związku z powyższym, pomoc na rozwijanie działalności gospodarczej może zostać przyznana na 
operację zakładającą inwestycję w ramach dotychczasowego kodu PKD. W takim przypadku podmiot 
ubiegający się o przyznanie pomocy powinien wykazać w biznesplanie m.in. że inwestycja będzie 
uzasadniona ekonomicznie, tj. planowane nakłady inwestycyjne zostaną zrównoważone przez przyrost 
przychodów w ramach dotychczasowej działalności.  

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

wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia. 
 
V. Wykaz niezbędnych dokumentów: 

 wniosek w formie papierowej - 3 szt. (2 szt. dla Biura LGD i 1 szt. dla Wnioskodawcy) i elektronicznej 
1 szt. / oryginał i  2 kopie; wniosek  oraz załączniki należy złożyć w trwale spiętej formie, np. 
w segregatorze lub skoroszycie wraz z wersją elektroniczną; wersja elektroniczna musi zawierać 
wniosek w wersji tożsamej z wersją papierową, Biznes plan w wersji tożsamej z wersją papierową),  

 komplet wymaganych i wskazanych we wniosku o przyznanie pomocy załączników, 

 fiszka przedsięwzięcia 3.2.1, załącznik przygotowany przez Stowarzyszenie LGD MOB do wniosku,  

 Biznesplan wypełniony elektronicznie na formularzu udostępnionym na stronie internetowej, 

 minimum 2 oferty cenowe potwierdzające przyjęty poziom cen dla danego zadania z zakresu 
rzeczowo-finansowego operacji (sekcja VII Biznesplanu). 
.  

 
VI. Wykaz dokumentów informacyjnych: 

 Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki związane z naborem - załącznik nr 1 do ogłoszenia, 

 Karta oceny wniosku zawierająca kryteria wyboru dla przedsięwzięcia 3.2.1, załącznik nr 2 do 
ogłoszenia (Załącznik nr 5j do Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR), 

 Karta oceny zgodności z LSR i PROW - załącznik nr 3 do ogłoszenia (Załącznik nr 3 do Procedury 
oceny i wyboru operacji w ramach LSR), 

 Formularz zgodności operacji z PROW- załącznik nr 4 do ogłoszenia (Załącznik nr 4 do Procedury 
oceny i wyboru operacji w ramach LSR), 

 Karta oceny formalnej - załącznik nr 5 do ogłoszenia (Załącznik nr 13 do Procedury oceny i wyboru 
operacji w ramach LSR). 

  
VII. Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów  

1. Formularze wymaganych dokumentów związanych z naborem wraz z instrukcjami ich wypełniania 
zamieszczono na stronie www.miedzyodraabobrem.pl w zakładce Nabory wniosków.  

http://www.miedzyodraabobrem.pl/


  

 

2. Lokalna Strategia Rozwoju znajduje się na stronie www.miedzyodraabobrem.pl w zakładce 
Stowarzyszenie  Dokumenty Stowarzyszenia. 

3. Procedura oceny i wyboru operacji, karty kryteriów oceny wniosków, Regulamin Rady oraz 
Regulamin doradztwa świadczonego przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania Między Odrą a Bobrem udostępniono w zakładce Stowarzyszenie Rada. 

   
Biuro Stowarzyszenia od momentu ogłoszenia naboru będzie służyło doradztwem zgodnie z Regulamin 
doradztwa dla potencjalnych beneficjentów w zakresie naboru w godzinach 8:00 – 16:00. Aby skorzystać z 
doradztwa osobistego w czasie trwania naboru, niezbędne jest uprzednie telefoniczne lub mailowe 
umówienie spotkania. Informujemy, że w ostatnim dniu składania wniosków w ramach trwającego naboru, 
doradztwo nie będzie udzielane. 

Kontakt: 

Informacje nt. naboru można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem 

66 – 003 Zabór, ul. Lipowa 1, telefon 68 320 13 55, e-mail: lgd@miedzyodraabobrem.pl 

http://www.miedzyodraabobrem.pl/

