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Dzierzgoń, 16-11-2021 r. 

 

Ogłoszenie nr 22/2021 
 

Lokalna Grupa Działania  (LGD) „Kraina Dolnego Powiśla” 

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” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

Zakres tematyczny operacji: Utworzenie nowego przedsiębiorstwa w ramach przedsięwzięcia: 2.1.1 

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ LOKALNY UKIERUNKOWANY NA 

PRZEDSIĘBIORCÓW  

Termin składania wniosków:  30.11.2021 r. – 13.12.2021 r. 

Miejsce składania wniosków: Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez 

pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji) w biurze LGD, tj. Biuro Lokalnej Grupy 

Działania „Kraina Dolnego Powiśla”, ul. Wojska Polskiego 3, 82- 440 Dzierzgoń, w godzinach od 

7:00-15:00 od poniedziałku do piątku. 

Limit dostępnych środków w ramach naboru nr 22/2021 wynosi: 226.288,03 euro co 

indykatywnie w przeliczeniu na złote po kursie 4,00 PLN/EUR wynosi:  905.152,12 zł  

Forma wsparcia: Premia w wysokości 80.000,00 PLN. 

Rodzaj beneficjenta: osoby fizyczne (dodatkowo premiowane będą osoby wskazane w LSR jako 

grupy defaworyzowane tj. młodzież do 30 roku życia oraz bezrobotni). 

Tryb składania wniosków: Wnioski w formie elektronicznej (płyta CD – 2 egzemplarze) oraz  

2 egzemplarzy w formie papierowej wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich 

formularzach bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) 

w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski o dofinansowanie powinny być podpisane 

przez osoby upoważnione do podpisywania zobowiązań ze strony podmiotu. 

Warunki udzielenia wsparcia: 

1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o 

przyznanie pomocy 

2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze 

wniosków o przyznanie pomocy 
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3. Zgodność operacji z wymogami formalnymi oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 

4. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego 

Powiśla” 

5. Utworzenie minimum jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełen etat średniorocznie 

(wliczając w to samozatrudnienie) 

6. Uzyskanie co najmniej minimalnego progu punktowego w ramach oceny z lokalnymi 

kryteriami, aby projekt mógł być wybrany do dofinansowania wynoszącego 33,95 pkt tj. 35% 

maksymalnej liczby uzyskanych punktów pod kątem wszystkich lokalnych kryteriów wyboru 

(max pkt. 97). 

Pozostałe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 

sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dn. 24 września 2015 r. z późniejszymi 

zmianami. 

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz: 

1. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami, 

2. instrukcja wypełniania formularza wniosku o przyznanie pomocy, 

3. wzór formularza wniosku o płatność, 

4. instrukcja wypełniania formularza wniosku o płatność, 

5. wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy, 

6. Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla” na lata 

2014-2020, 

7. lokalne kryteria wyboru wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów, 

8. procedura wyboru i oceny operacji, 

znajdują się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla” oraz na stronie 

internetowej: www.lgd.krainadolnegopowisla.pl    

Informacje udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla”. Pytania 

należy kierować na adres e-mail: lgd.krainadolnegopowiśla@wp.pl lub telefonicznie: ( 55) 276 00 20. 

Załączniki:  

1. Planowane do osiągnięcia w wyniku ogłoszonego naboru  cele ogólne, szczegółowe, 

przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.  

http://www.lgd.krainadolnegopowisla.pl/
mailto:lgd.krainadolnegopowiśla@wp.pl
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2. Kryteria wyboru operacji dla celu ogólnego 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych, 

kulturowych i historycznych do rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru LGD. 

3. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia. 


