
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 

 

Konkurs nr LGD–SZANSE/III/2019/K 
Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego 

Informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji 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. 

 

Tryb ogłaszania naboru: konkurs 

Termin składania wniosków: od 14 stycznia 2019 r. do 04 lutego 2019 r. 

Miejsce składania wniosków:  

Biuro Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego, Brama Wolińska,  

ul. Plac Bramy Wolińskiej 1, piętro IV, 72-100 Goleniów,  

od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 15:30.  

Wnioski należy składać w formie papierowej i elektronicznej (po dwa komplety) bezpośrednio  

w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

 

Forma wsparcia: 100% refundacji kosztów kwalifikowalnych i nie więcej niż 500 000,00 zł na jedną 

operację.  

 

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez tworzenie lub rozwój inkubatorów 

przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w 

rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 

stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego 

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie 

bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), w których jest wykonywana działalność w 

zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego 

lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym 

inkubatorze jest przetwarzanie żywności. 

 

Warunki udzielania wsparcia: 

1. złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu 

przez wnioskodawcę uprawnionego do otrzymania wsparcia, 

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

wniosków o udzielenie wsparcia,  

3. zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin 

Powiatu Goleniowskiego na lata 2014-2020: 

a) operacja zakłada realizację celw głównych i szczegółowych LSR przez osiaganie 

zaplanowanych w LSR wskaźników, 

b) operaja jest zgodna z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 

2014-2020 
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4. zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby 

punktów. 

Minimalne wymagania niezbędne do wyboru wniosku do dofinansowania przez Lokalną Grupę 

Działania: wniosek musi uzuskać minimum 50% punktów, przyznawanych przez Radę LGD zgodnie 

z kryteriami wyboru operacji, które stanowią załącznik do ogłosznia. 

Limit dostępnych środków:  500 000,00  zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). 

Planowane do osiągnięcia w ramach naboru celei wskaźniki znajdują się w zał. nr 1 do 

ogłoszenia. 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych 

dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, wnioskiem o płatność, wzorem 

umowy dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży 

Gmin Powiatu Goleniowskiego: www.szansebezdrozy.pl w sekcji „Nabory wniosków” – zakładka 

„Ogłoszenia o naborach”.  

Na stronie LGD dostępna jest również Lokalna Strategia Rozwoju oraz umowa ramowa.  

Warunki udzielenia wsparcia zgodne są z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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 z dnia 24 

września 2015 roku (z  późniejszymi zmianami). 

Informacje na temat naborów udzielane są w biurze LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin 

Powiatu Goleniowskiego Pytania można również kierować na adres e-mail: biuro@szansebezdrozy.pl 

lub telefonicznie:  91 461 25 84,  504 062 884. 
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