
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2018 

 

Stowarzyszenie Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania informuje, iż na podstawie art. 23 ust 1 
ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. poz. 
378, z późn. zm.), ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji zgodnych z zakresem 
określonym w § 2 ust.1 pkt 2c rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 
2015 roku 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 2017 r. poz. 772, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem LSR”. 

 

I. Termin składania wniosków: 

Wyznacza się termin składania wniosków od 3 do 17 września 2018 roku w godz. 8.00 – 
16.00. 

II. Miejsce składania wniosków: 

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze 
LGD Perły Mazowsza przy ul. Stępkowskiego 17 lok. 111, 05-555 Tarczyn.  

III. Pozostałe wymogi związane ze złożeniem wniosków: 

1. Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi 
załącznikami w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej 
(płyta CD/DVD lub inny elektroniczny nośnik informacji). 

2. Wnioskodawcy składają wnioski o przyznanie pomocy bezpośrednio (osobiście albo 
przez pełnomocnika) w Biurze LGD w terminie i formie określonej w ogłoszeniu.  

3. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę i godzinę zarejestrowania wniosku w rejestrze 
wniosków prowadzonym przez pracownika Biura. 

4. Pracownik Biura nadaje wnioskowi indywidualne oznaczenie (znak sprawy) i wpisuje go 
w polu „Potwierdzenie złożenia w LGD” na wniosku. Numer ten zostaje odzwierciedlony 
w  rejestrze prowadzonym przez LGD. 

5. Wniosek o przyznanie pomocy opieczętowuje się na pierwszej stronie, tytułem 
potwierdzenia jego wpływu, przy czym potwierdzenie powinno zawierać następujące 
dane: 
1) data i godzina złożenia wniosku, 
2) numer wniosku odnotowany w rejestrze wniosków, 
3) liczba załączników, złożonych wraz z wnioskiem, 
4) podpis pracownika Biura, 
5) pieczęć LGD. 

6. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w LGD potwierdzane jest również na kopii 
pierwszej strony wniosku (na egzemplarzu Wnioskodawcy). 

7. Wykaz wymaganych dokumentów został określony w formularzu wniosku o przyznanie 
pomocy. 



IV. Nabór i ocena wniosków odbywa się zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji w 
ramach LSR przyjętą uchwałą nr 1/2018 Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalna 
Grupa Działania z dnia 22 stycznia 2018 roku. 

 

V. Zakres tematyczny naboru: 

Wsparcie dla rozwoju podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie LGD.  

Zakres tematyczny mieści się w zakresie wymienionym w § 2 ust 1 pkt. 2c rozporządzenia 
LSR. 

VI. Cele i przedsięwzięcia LSR: 

Cel ogólny 3: Podnoszenie kompetencji mieszkańców obszaru LSR w zakresie 
przedsiębiorczości w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej oraz rozwojem 
istniejących podmiotów, w szczególności mieszkańców obszarów wiejskich oraz osób 
bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

Cel szczegółowy 3.1: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD Perły Mazowsza, przy 
wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań lub opartych na lokalnych produktach. 

Przedsięwzięcie: 3.1.2: Wsparcie dla rozwoju podmiotów gospodarczych funkcjonujących 
na terenie LGD.  

VII. Forma i poziom wsparcia: refundacja maksymalnie do 70% kosztów kwalifikowalnych. 

VIII. Limit środków: 840 000 zł 

IX. Maksymalna kwota wsparcia: 105 000 zł na jedną operację (wypłacana jeżeli beneficjent: 
zrealizował operację lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu  
i w umowie oraz w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją, w tym 
poniósł związane z tym koszty, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność). 

X. Koszt całkowity operacji nie może być niższy niż 50 tyś zł. 

XI. Limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru. 

840 000,00 zł PLN w tym: EFRROW to 534 492,00 zł (63,63%), w związku z czym wymagany 

krajowy wkład środków publicznych to 305 508,00 zł (36,37%). Kwota dostępnych środków 

obejmuje zarówno wkład EFRROW, jak i wymagany krajowy wkład środków publicznych. 

Zgodnie z PROW jednolita wielkość wkładu EFRROW to 63,63%, w związku z czym 

wymagany krajowy wkład środków publicznych to 36,37%. W przypadku operacji gdzie 

Wnioskodawcą jest jednostka sektora finansów publicznych krajowym wkładem środków 

publicznych jest wkład własny tej jednostki na poziomie zapewniającym wymaganą 

wysokość krajowego wkładu (36,37%), a pomoc wypłacana przez agencję płatniczą, równa 

63,63% kosztów kwalifikowalnych w całości finansowana jest ze środków EFRROW. 

W pozostałych przypadkach pomoc wypłacana przez agencję płatniczą (w wysokości 

określonej zgodnie z obowiązującymi przepisami) w 63,63% finansowana jest ze środków 

EFRROW, a w 36,37% ze środków budżetu państwa. 

 

 



XII. Warunki udzielenia wsparcia: 

Wniosek o przyznanie pomocy może być wybrany przez LGD do finansowania, jeśli spełnia 
warunki określone w rozporządzeniu LSR, w tym w szczególności podmiot ubiegający się  
o wsparcie: 

1) jest osobą fizyczną, która: 

 jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

 jest pełnoletnia, 

 miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, 
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje 
się na obszarze wiejskim objętym LSR. 

albo 

2) Jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, 

której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tego podmiotu / tej jednostki 

lub oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR. 

Pozostałe warunki ubiegania się o wsparcie zostały określone w rozporządzeniu LSR. 

Ponadto, żeby operacja podlegała wyborowi muszą być spełnione następujące warunki:  

1) operacja, o wsparcie której ubiega się Wnioskodawca jest zgodna z LSR, w tym zgodna  
z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014 - 2020, 

2) wniosek o przyznanie pomocy został złożony w miejscu i terminie wskazanym w 
ogłoszeniu, 

3) operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu, 

4) operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze. 

5) operacja realizuje cele główne i szczegółowe LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników, przypisanych do przedsięwzięcia wskazanego w ogłoszeniu, 

6) operacja uzyska wskazaną w ogłoszeniu minimalną wymaganą liczbę punktów w ramach 
oceny wg lokalnych kryteriów wyboru, tj. średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny 
Operacji z Lokalnymi Kryteriami uzyskana przez operację wynosi wymaganą co najmniej 
punktów – 15pkt 

Dodatkowe warunki udzielania wsparcia:  

W ramach karty oceny kryteriów celu szczegółowego 3.1 wskazano preselekcyjne 
kryterium wyboru operacji, tj. kryterium obowiązkowe do spełnienia w ramach naboru:  

- Realizacja operacji generuje nowe miejsca pracy. 

XIII. Pomoc na operację przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów 
uzyskanych w ramach oceny przeprowadzonej z zastosowaniem kryteriów wyboru operacji 
określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu. 

W przypadku takiej samej liczby punktów dla dwóch lub więcej operacji na wyższej pozycji 
listy rankingowej umieszczana jest operacja która otrzymała więcej punktów za kryteria 
najwyższej wagi, jeżeli nadal występuje sytuacja remisowa na wyższej pozycji listy 
rankingowej umieszczana jest operacja, która otrzymała więcej punktów za kryteria wagi 



drugiego stopnia itd. W przypadku braku rozstrzygnięcia na podstawie powyższych zasad, 
następuje ponowne, większościowe głosowanie członków Rady. 

XIV. Do wniosku niezbędne jest dołączenie oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych 

osobowych na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) obowiązująca od dnia 

25.05.2018 r. Dokument został udostępniony wraz z dokumentacją dotyczącą naboru na 

stronie LGD Perły Mazowsza i jest załącznikiem wymaganym, który każdy Wnioskodawca 

musi wypełnić i złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy. 

XV. Beneficjent zobowiązany jest wypełnić i złożyć kartę zgodności z lokalnymi  kryteriami 

wyboru. Dokument został udostępniony wraz z dokumentacją dotyczącą naboru na stronie 

LGD Perły Mazowsza i stanowi załącznik wymagany, który każdy Wnioskodawca musi 

wypełnić i złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy. 

XVI. Kryteria wyboru operacji stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia 29. Wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, 
jeżeli uzyska nie mniej niż 50% wartości maksymalnej, tj. 15 pkt (ocena nie przewiduje 
punktów ułamkowych).  

XVII. Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej: 

Na stronie internetowej LGD www.lgd-tp.pl udostępniono: 

- formularz wniosku o przyznanie pomocy z wymaganymi załącznikami i instrukcjami; 

- formularz wniosku o płatność z wymaganymi załącznikami i instrukcjami;; 

- formularz umowy o przyznaniu pomocy z załącznikami; 

- Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia 
Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania na lata 2016-2023 (LSR) 

http://lgd-tp.pl/wp-content/uploads/2015/11/LSR-Perly-Mazowsza.pdf; 

- kryteria wyboru operacji wraz zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego 
kryterium; 

- procedurę wyboru i oceny operacji w ramach LSR. 

 

UWAGA! 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze 
Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania oraz  

pod numerami telefonu: (22) 727-81-16 lub 505 169 055 

pod adresem mailowym: mailem lgd@vp.pl  

lub na Facebooku 

 

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz 
zawierać adres beneficjenta.  

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy. 

mailto:lgd@vp.pl


Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze NR 2/2018 

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do 
osiągnięcia wskaźniki. 

 

Cel ogólny LSR 

Cel ogólny 3: Podnoszenie kompetencji mieszkańców obszaru LSR w zakresie przedsiębiorczości w 
powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej oraz rozwojem istniejących podmiotów, w 
szczególności mieszkańców obszarów wiejskich oraz osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy. 

Cel(e) szczegółowe LSR 

Cel szczegółowy 3.1: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD Perły Mazowsza, przy wykorzystaniu 
innowacyjnych rozwiązań lub opartych na lokalnych produktach . 

Przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie: 3.1.2: Wsparcie dla rozwoju podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie 
LGD. 

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 rozwoju 
istniejącego 
przedsiębiorstwa 

sztuka 16 0 8 8 

 

 


