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Konkurs nr 5/2019/K 
 

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego 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. 

 

1. Numer ogłoszenia: 5/2019/K 

 

2. Tryb ogłoszenia naboru: konkurs  

 

3. Termin składania wniosków:  

od 14 października 2019 r. do 31 października 2019 r. 

 

4. 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 – 15:00.  

 

5. Sposób i tryb składania wniosków:  

Wniosek wraz załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (w dwóch 

skoroszytach z europerforacją) i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (zapis na 

informatycznym nośniku danych) na obowiązującym formularzu bezpośrednio w Biurze 

Stowarzyszenia, przy  czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo 

przez osobę upoważnioną. 

   

6. Forma wsparcia:  
Pomoc na operację jest przyznawana w wysokości nie wyższej niż 63,63 % kosztów 

kwalifikowalnych 

 

7. Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego zakresu: 

Jednostki sektora finansów publicznych. 

 

8. Zakres tematyczny operacji:  
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub 

kulturalnej 

 

9. Warunki udzielania wsparcia:  

a) ZŁOŻENIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ KOŃCOWĄ NASTĄPI NIE PÓŹNIEJ NIŻ 31 

MAJA 2021 R. 

b) Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu 

przez wnioskodawcę uprawnionego do otrzymania wsparcia, 

c) Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze 

wniosków o udzielenie wsparcia,  
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d) Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin 

Powiatu Goleniowskiego na lata 2014-2020: 

a) operacja zakłada realizację celów 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 

e) Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimum 15 

punktów, przyznawanych przez Radę LGD zgodnie z kryteriami wyboru operacji, które 

stanowią załącznik do ogłosznia, 

f) W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów,   

o miejscu na liście operacji wybranych decyduje: data i godzina złożenia wniosku w biurze 

LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura 

LGD, tym wyższe miejsce na liście”. 

 

10. Minimalne wymagania niezbędne do wyboru wniosku do dofinansowania przez Lokalną 

Grupę Działania: 

 Wniosek musi uzyskać minimum 15 punktów, przyznawanych przez Radę LGD zgodnie  

z kryteriami wyboru operacji, które stanowią załącznik do ogłosznia.  

 

11. Limit dostępnych środków:  

660 061,52 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych  

i pięćdziesiąt dwa groszy). 

 

12. Planowane do osiągnięcia w ramach naboru cele i wskaźniki znajdują się w zał. 

nr. 1 do ogłoszenia. 

 

13. Informację o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków 

udzielenia wsparcia: 
1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz załącznikami. 

2. Wersja elektroniczna wniosku o przyznanie pomocy (zapis na informatycznym nośniku 

danych), 

3. Załącznik 2a do ogłoszenia. 

4. Oświadczenie o udostępnieniu danych. 

5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 

6. Klauzule RODO. 

7. Zobowiązanie Wnioskodawcy do wypełnienia ankiety na potrzeby monitorowania realizacji 

LSR na potrzeby LGD. 

8. Oświadczenie Wnioskodawcy o zobowiązaniu do zamieszczenia tablicy informacyjnej z 

logotypami UE, PROW i LGD. 

 

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie 

pomocy oraz rozporządzeniem MRiRW. 

 

14. Informacje o miejscu udostępniania LSR, formularza wniosku o udzielenie 

wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o wsparcie. 
 Wzory wniosku o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności 

gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnegokierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
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Wiejskich na lata 2014–2020, wniosku o płatność wraz  z instrukcją wypełniania, biznesplan  

z informacjami pomocniczymi, formularz umowy o przyznaniu pomocy, formularz wniosku  

o płatność wraz z instrukcją znajdują się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa  pod  linkiem: 

 1. 

 https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-
2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-
lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html 

 2. Umowa Ramowa (PDF), Procedury wyboru w ramach operacji w ramach wdrażania  LSR 

 LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdrozy Gmin Powiatu Goleniowskiego(PDF), Kryteria 

 Wyboru Operacji (PDF), Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Szanse Bezdrozy Gmin 

 Powiatu Goleniowskiego na lata 2014-2020 (PDF) na stronie: www.szansebezdrozy.pl  

 
 UWAGA!!! Szczegółowe zasady oceny operacji i przyznawania pomocy finansowej 

 określają: 

1. Rozporządzenie 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.), 

2. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 

2015 poz. 378 z późn. zm.), 

3. Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Szanse Bezdrozy Gmin Powiatu Goleniowskiego 

na lata 2014-2020, 

4. Regulamin Rady Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego, 

5. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR. 

 Rada LGD dokonuje wyboru operacji zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy RLKS tj.: 

 1) spośród operacji, które są zgodne z LSR; 

 2) na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR. 

 Przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która: 

 1) zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych 

 w LSR wskaźników; 

 2) jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach 

 którego planowana jest realizacja operacji, w tym: 

 - jest zgodna z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru, 

 -jest zgodna formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznaniu pomocy; 

 3) jest zgodna z zakresem tematycznym; 

 4) jest objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i terminie 

 wskazanym o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. 

 

WAŻNE!!!  

Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy konieczne jest uzyskanie 

wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji 

lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do 

złożenia tych dokumentów.  

Wezwanie do złożenia wyjaśnień lub dokumentów zostaje przekazane wnioskodawcy 

przy pomocy wiadomości e-mail (podany we wniosku). Jeżeli wnioskodawca nie podał 

adresu e-mail, informacja o uzupełnieniach zostanie mu podana telefonicznie (na podany we 

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html
https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html
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wniosku numer telefonu).Wezwanie następuje na zasadach określonych w procedurach 

wyboru i oceny operacji w ramach LSR. 

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: 48 91 461 25 84, 48 504 062 884. 

mailto:biuro@szansebezdrozy.pl

