
 
 

 
  

 

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 ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, 

lub kulturalnej  

Numer ogłoszenia: 2/2022 

 

  

Termin składania wniosków: 30.03.2022 r. – 15.04.2022r. 
 

  

Miejsce i tryb 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 9.30 do 14.00, 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.).  

Wniosek w wersji papierowej powinien być wypełniony 

elektronicznie, wydrukowany, podpisany we właściwych 

miejscach, umieszczony w segregatorze bądź skoroszycie 

bez tzw. „koszulek”.    

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do 

Biura Lokalnej Grupy Działania „Gryflandia”. 

 

Forma wsparcia: 

 

- refundacja poniesionych kosztów 

  



 
 

 
  

 

Intensywność pomocy:  - pomoc na operację jest przyznawana w wysokości nie 

wyższej niż:  

a) 63,63 % kosztów kwalifikowalnych - w przypadku 

jednostek sektora finansów publicznych, 

b) 100 % kosztów kwalifikowalnych – dla pozostałych 

podmiotów.     

  

 

Limit dostępnych środków: 

Limit dostępnych środków w ramach naboru –                     

98 130,91 € / 392 523,64 zł (słownie: dziewięćdziesiąt 

osiem tysięcy sto trzydzieści EUR 91/100, trzysta 

dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia trzy złote 

64/100). 

Rada LGD dokonuje wyboru operacji do wysokości limitu 

podanego w ogłoszeniu w walucie PLN przeliczonej po 

kursie 4 PLN/EUR. Samorząd Województwa udzieli 

wsparcia zgodnie z listą operacji mieszczących się w limicie 

środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze, który został 

wskazany w walucie EURO i który zostanie przeliczony w 

trakcie rozpatrywania wniosków przez Samorząd 

Województwa po kursie wymiany EUR do PLN, 

publikowanym przez Europejski Bank Centralny                       

z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej                  

w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń 

(kurs bieżący). Wsparcie przysługuje według kolejności 

ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych                    

w ramach oceny prowadzonej z zastosowaniem kryteriów 

wyboru operacji określonych w LSR i wskazanych                     

w ogłoszeniu.       

 

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej 

 

Zgodnie z § 2 ust 1 pkt 6 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 2/2022 

(Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, 

szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia 

wskaźniki). 

 

Warunki udzielenia wsparcia: LGD Gryflandia nie przewiduje dodatkowych warunków 

udzielenia wsparcia, o których mowa w art. 19 ust. 4 pkt.2 

lit. a Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym         

z udziałem lokalnej społeczności 

Informacja o warunkach 

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. 

•    Regulaminie Rady Decyzyjnej LGD Gryflandia 

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 rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej 

wynosi 20 punktów.  

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest 

warunkiem wyboru operacji wynosi 60% punktów 

możliwych do uzyskania w zakresie rozwoju 

ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, tj. w sumie 12 

punktów (Lokalne kryteria wyboru operacji stanowią 

załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 2/2022) 

 

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji 

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 są dostępne w wersji elektronicznej na stronie 

internetowej LGD „Gryflandia” www.lgdgryflandia.pl, 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

www.arimr.gov.pl oraz Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Zachodniopomorskiego www.prow.wzp.pl 

 

 


