
 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 5/2021 

Stowarzyszenie Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania informuje, iż na podstawie art. 19 
ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1167 t.j.) został wyznaczony termin i miejsce składania wniosków o przyznanie 
pomocy dla operacji zgodnych z zakresem określonym w § 2  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 2019 r. poz. 664 t.j.). 

I. Termin składania wniosków: 

Wyznacza się termin składania wniosków od 16 kwietnia do 29 kwietnia 2021r. 
w godz. 8.00 – 16.00. 

II. Miejsce składania wniosków: 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 
wersji elektronicznej bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Perły Mazowsza - Lokalnej Grupie 
Działania przy ul. Juliana Stępkowskiego 17 lok. 111, 05-555 Tarczyn,   

1. Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi 
załącznikami. 
2. Wnioskodawcy składają wnioski o przyznanie pomocy w wersji papierowej wraz z  załącznikami 
oraz  wersją elektroniczną bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika  albo przez osobę 
uprawnioną do reprezentacji) w Biurze, w terminie i formie określonej w ogłoszeniu. 
3. Nie przewiduje się składania dokumentów, o których mowa w ust. 2 za pomocą poczty 
kurierskiej lub pocztą. 
4. Złożone dokumenty, o których mowa w ust. 2 za pomocą usług kurierskich lub poczty w tym 
poczty elektronicznej, pracownik Biura rejestruje w rejestrze wniosków z adnotacją ,,poczta’’. 
Wniosek o przyznanie pomocy, o którym mowa w ust. 2 nie podlega dalszej ocenie. Wniosek taki 
umieszcza się na liście z zaznaczeniem, że nie podlegał on ocenie i wyborowi ze wskazaniem 
przyczyny. 
5. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę i godzinę zarejestrowania wniosku w rejestrze 
wniosków prowadzonym przez pracownika Biura. 
6. Pracownik Biura nadaje wnioskowi indywidualne oznaczenie (znak sprawy) i wpisuje go w polu 
„znak sprawy nadany w LGD” na wniosku. Numer ten zostaje odzwierciedlony w rejestrze 
prowadzonym przez LGD. 
7. 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. 
8. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w LGD potwierdzane jest również na kopii pierwszej 
strony wniosku (na egzemplarzu Wnioskodawcy). 

 
Nabór i ocena wniosków odbywa się zgodnie z Procedurami wyboru i oceny operacji w ramach 
LSR przyjętymi uchwałą nr Z/5/2021 Posiedzenia Członków Zarządu Stowarzyszenia Perły 
Mazowsza Lokalnej Grupy Działania z dnia 25 marca 2021 roku. 

 
       III. Zakres tematyczny naboru: 

1. Wsparcie dla rozwoju podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie LGD. 
Zakres tematyczny mieści się w zakresie wymienionym w § 2 ust 1 pkt. 2c Rozporządzenia 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.2019 poz. 664 t.j.). 
 
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 rozwojów podmiotów gospodarczych funkcjonujących na 
terenie LGD. 
 
 IV. Forma wsparcia: 
 1. forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych 
 2. limit środków 53 731,61 EUR co przy kursie indykatywnym 1 EUR = 4 PLN odpowiada kwocie 

214 926,43 PLN 
 3. poziom wsparcia na jedną operację w przypadku podmiotów wykonujących działalność 

gospodarczą, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 
przedsiębiorców, z tym że w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuje taką 
działalność gospodarczą - jeśli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 
ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3 rozporządzenia 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.2019 poz. 664 t.j.) - do 70% kosztów kwalifikowalnych, lecz nie więcej niż 17 910,53 
EUR/71 642,14 PLN. 

 
V. Warunki udzielenia wsparcia: 
Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki 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 (Dz. U. z 2019 
r. poz. 664 t.j.) w tym: 
1.  Pomoc na operację jest przyznawana jeżeli: 
1) podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku 
o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do 
której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, oraz nadal wy-
konuje tę działalność; 
2) operacja zakłada: 
a) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i 
jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to 
miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o 
pracę, 
3) podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na 
operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia albo upłynęło co najmniej 
2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 
1 pkt 2 lit. a rozporządzenia; 
4) podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na 
operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia lub w ramach 
poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 - w przypadku ubiegania się o przyznanie tej pomocy przez podmiot, który wykonuje 
działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 
grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja artykułów 
spożywczych lub produkcja napojów. 
 
2. Operacja jest zgodna z LSR wówczas, gdy łącznie spełnia następujące warunki: 

1) wnioski o przyznanie pomocy zostały złożone w miejscu i czasie wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze, 
2) zakres tematyczny operacji zgodny jest z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze, 
3) operacja zakłada realizację celu ogólnego i szczegółowego LSR, przez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników,  
4) wnioski są zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach 
którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym: 

a)zgodne z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie 
pomocy, 

b)zgodne z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru 
3. Operacja musi spełniać lokalne kryteria wyboru.  
Maksymalna liczba punktów do zdobycia równa jest 26. Wniosek zostanie wybrany do 
dofinansowania, jeżeli uzyska nie mniej niż 11 pkt  (ocena nie przewiduje punktów ułamkowych).  
 
W przypadku dużej liczby wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania 
dofinansowania decyduje miejsce na liście rankingowej projektów. W przypadku gdy co najmniej 
dwa wnioski uzyskają tę samą liczbę punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie 



 

 

termin (dzień, godzina) przyjęcia wniosku do Biura. Operacja musi realizować wskaźniki określone 
w Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność Obszaru Lokalnej Grupy Działania 
Perły Mazowsza (załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 5/2021 – Planowane do osiągnięcia w wyniku 
operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki). 

 
VI. Kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia nr 5/2021. 
W ramach karty oceny kryteriów celu szczegółowego 3.1 wskazano preselekcyjne kryterium 
wyboru operacji, tj. kryterium obowiązkowe do spełnienia w ramach danego naboru jako 
dodatkowe warunki udzielenia wsparcia: Realizacja operacji generuje nowe miejsce pracy. 

VII. W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) do wniosku niezbędne jest 
dołączenie oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych. Dokument ten został 
udostępniony na stronie LGD Perły Mazowsza i jest załącznikiem wymaganym, który każdy 
Wnioskodawca musi wypełnić i złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy. 

VIII. 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. 

IX. Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej: 
Na stronie internetowej LGD Perły Mazowsza pod adresem www.lgd-tp.pl udostępniono: 

 formularze wniosków o przyznaniu pomocy; 

 oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych; 

 biznesplan; 

 formularze wniosków o płatność; 

 formularze umów o przyznaniu pomocy; 

 Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Perły 
Mazowsza Lokalna Grupa Działania  na lata 2014-2020 (LSR); 

 kryteria wyboru operacji; 

 procedurę wyboru i oceny operacji w ramach LSR; 

 kartę zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. 
 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są pod 
numerem telefonu: (022) 715-79-54, mailowo: lgd@vp.pl lub za pośrednictwem Skype. 

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

 
Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca. 
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