
 
 

 
  

 

 

Lokalna Grupa Działania „Gryflandia” 

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

w zakresie: 

Rozwój przedsiębiorczości: rozwijanie działalności gospodarczej 

 

Numer ogłoszenia: 3/2018 

 

Termin składania wniosków: 29.01.2018 r. – 19.02.2018 r. 
 

Miejsce i sposób składania 

wniosków: 

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio, 

przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście albo przez 

pełnomocnika (wymagany jest dokument potwierdzający 

pełnomocnictwo), albo przez osobę upoważnioną 

(wymagany jest dokument potwierdzający upoważnienie)   

w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Gryflandia”, ul. Nowy 

Świat 6, 72-300 Gryfice od poniedziałku do piątku              

w godzinach od 8.00 do 15.00, tel. 91 384 11 17. 

Wnioski o przyznanie pomocy sporządzone na aktualnym 

formularzu udostępnionym przez LGD składa się w dwóch 

tożsamych egzemplarzach w wersji papierowej wraz            

z załącznikami oraz w wersji elektronicznej na płycie CD    

(1 egz.).  

Wnioski w wersji papierowej powinny być wypełnione 

elektronicznie, wydrukowane, podpisane we właściwych 

miejscach, umieszczone w segregatorze bądź skoroszycie 

bez tzw. „koszulek”.    

 

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do 

Biura Lokalnej Grupy Działania „Gryflandia”. 

 

Forma wsparcia                        

oraz intensywność pomocy: 

- refundacja poniesionych kosztów w wysokości nie wyższej 

niż 70% kosztów kwalifikowalnych i nie więcej niż 

300.000,00zł. (słownie: trzysta tysięcy złotych). 

 

Limit dostępnych środków: Limit dostępnych środków w ramach naboru                        

– 1 542 890,38 zł. (słownie: jeden milion pięćset 

czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt złotych 

38/100). 

 



 
 

 
  

 

Zakres tematyczny operacji: Rozwijanie działalności gospodarczej  
 

Zgodnie z § 2 ust 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w 

sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania 

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. 

poz. 1570 ze zm.).  

Operacje realizowane w tym zakresie powinny przyczyniać 

się do realizacji celów głównych i szczegółowych LSR, 

przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników, 

określonych w Załączniku Nr 1 do ogłoszenia Nr 3/2018 

(Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, 

szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia 

wskaźniki). 

 

Warunki udzielenia wsparcia: Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, zawarte są 

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. 2015 poz. 1570, z późn. zm.), 

  Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

 

Kryteria wyboru operacji: Wybór operacji odbywa się zgodnie z Regulaminem Rady 

Decyzyjnej LGD „Gryflandia”. 

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w 

ramach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru w 

zakresie rozwijanie działalności gospodarczej wynosi 26 

punkty.  

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest 

warunkiem wyboru operacji wynosi 60% punktów 

możliwych do uzyskania w zakresie rozwijanie działalności 

gospodarczej, tj. w sumie 16 punktów (Lokalne kryteria 

wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 

3/2018) 

 

 

 



 
 

 
  

 

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacje 

takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny, 

o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i 

godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą 

„im wcześniejsza data, godzina złożenia wniosku do biura 

LGD, tym wyższe miejsce na liście”. 

 

Wymagane dokumenty: Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami 

wymaganymi we wniosku dla danego typu beneficjenta. 

 

Miejsce udostępnienia LSR, 

Regulaminu Rady, formularza 

wniosku o udzielenie 

wsparcia, formularza wniosku 

o płatność oraz formularza 

umowy o udzielenie wsparcia: 

Lokalna Strategia Rozwoju oraz Regulamin Rady 

Decyzyjnej zawierający procedurę przeprowadzenia naboru 

oraz oceny i wyboru operacji, a także kryteria wyboru 

operacji dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy 

Działania „Gryflandia” pod adresem www.lgdgryflandia.pl. 

 

Dokumenty: 

 

1) formularz wniosku o przyznanie pomocy z instrukcją 

wypełniania, 

2) biznesplan z informacją pomocniczą do wypełniania 

biznesplanu, 

3) formularz umowy o udzielenie wsparcia z 

załącznikiem, 

4) formularz wniosku o płatność z załącznikiem i 

instrukcją wypełnienia, 

 

są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej 

Stowarzyszenia www.lgdgryflandia.pl, Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

www.arimr.gov.pl oraz Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Zachodniopomorskiego www.prow.wzp.pl 

 


