Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2017
Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania
ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia 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
w zakresie: rozwijanie działalności gospodarczej

Termin trwania naboru:
od 30 grudnia 2016 r. do 19 stycznia 2017 r.
Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, 37 – 204 Tryńcza 375,
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.
Sposób składania wniosku:
1. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem oraz kompletem załączników należy
składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną)
w siedzibie Biura Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.
2. Komplet dokumentów zawierający trwale spięty wniosek z ponumerowanymi
załącznikami musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora.
3. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia ,,Kraina
Sanu” – Lokalna Grupa Działania.
4. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.
Zakres tematyczny operacji:
Rozwijanie działalności gospodarczej - zgodnie § 2 ust. 1 pkt 2 lit c Rozporządzenia
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, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1390).
Zakres ten realizuje LSR dla Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania
przez:
Cel ogólny: Wzrost zamożności mieszkańców przy równoczesnym zachowaniu stanu
środowiska naturalnego
Cel szczegółowy I: Różnicowanie działalności, zakładanie i rozwój małych przedsiębiorstw
i tworzenie nowych miejsc pracy

Przedsięwzięcie 1.1.2 Subsydiowanie zatrudnienia, tworzenie nowych miejsc pracy
i doposażenie miejsc pracy
Forma i intensywność wsparcia oraz wysokość pomocy:
Wsparcie udzielane jest w formie refundacji poniesionych kosztów w wysokości 150 000,00
zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
Intensywność wsparcia wynosi nie więcej niż 70 % kosztów kwalifikowanych operacji.
Limit dostępnych środków:
Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy
złotych 00/100)

Warunki udzielenia wsparcia:
1. złożenie kompletu wymaganej dokumentacji, tj. wniosku wraz z niezbędnymi
załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
2. zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
3. zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
4. zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz
wskaźnikami zawartymi w LSR Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa
Działania (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków Nr 2/2017),
5. spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,
6. zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 2020,
7. uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach.
Pozostałe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi 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 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.
Beneficjentem może być mikro lub mały przedsiębiorca, który wykonuje działalność
gospodarczą podlegającą przepisom ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej:
w przypadku osób fizycznych, miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje
działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR (gminy: Adamówka, Kuryłówka,
Jarosław, Sieniawa, Tryńcza i Wiązownica)
w przypadku osoby prawnej – siedziba/oddział osoby prawnej, znajduje się na
obszarze wiejskim objętym LSR (gminy: Adamówka, Kuryłówka, Jarosław, Sieniawa,
Tryńcza i Wiązownica)
Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:
Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi:
1. przejść pozytywnie weryfikację wstępną w zakresie zgodności z ogłoszeniem

2. przejść pozytywnie weryfikację pod względem zgodności z LSR ,,Stowarzyszenia
Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania
3. przejść pozytywnie weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 20142020),
4. uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów
wyboru.
Lokalne kryteria wyboru w zakresie rozwijania działalności gospodarczej wraz
z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 2 do
ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2017.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru
wynosi 22 punkty.
Minimalna liczba punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru konieczna do wybrania
operacji do dofinansowania wynosi 6,6 punktów.
W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na
podstawie lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji decyduje czas złożenia
wniosku w Biurze LGD (data i godzina).
Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz
kryteriów wyboru operacji:
1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem i pozostałymi wymaganymi
załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta.
2. Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru na formularzu, którego wzór
stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze nr 2/2017
3. Dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji wymagane na
etapie naboru wniosków:
1) oświadczenie o statusie wnioskodawcy stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze
nr 2/2017
2) oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia o naborze nr 2/2017
3) dokumenty potwierdzające przynależność wnioskodawcy do grup defaworyzowanych
(grupami defaworyzowanymi są osoby długotrwale bezrobotne i absolwenci szkół
średnich i wyższych uczelni) , np. zaświadczenie z PUP określające okres rejestracji
4) dokumenty potwierdzające doświadczenie i/lub zasoby i/lub kwalifikacje odpowiednie
do realizacji operacji,
5) inne załączniki np. związane z innowacyjnością, jeżeli dotyczą danej operacji i mogą
mieć wpływ na ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru.
Wnioskodawca poza wymienionymi dokumentami może złożyć również inne dokumenty
potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru.
Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru, m. in. LSR, formularza
wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy
o udzielenie wsparcia:

Dokumenty:
formularz wniosku o przyznanie pomocy z instrukcją wypełniania,

biznesplan z informacją pomocniczą do wypełniania biznesplanu,
formularz umowy o udzielenie wsparcia z załącznikiem,
formularz wniosku o płatność z załącznikiem i instrukcją wypełnienia,
są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia
www.krainasanu.pl,
Agencji
Restrukturyzacji
i
Modernizacji
Rolnictwa
www.arimr.gov.pl, oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
www.prow.podkarpackie.pl
Lokalna Strategia Rozwoju, kryteria wyboru operacji, a także Procedury wyboru i oceny
operacji w ramach LSR oraz Regulamin Rady dostępne są na stronie internetowej
Stowarzyszenia
,,Kraina
Sanu”
–
LGD
pod
adresem
www.krainasanu.pl
Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i są
okazywane na żądanie osobom zainteresowanym.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:
Biurze Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, 37 – 204 Tryńcza 375
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00 oraz pod numerami telefonów:
16 642 23 20, 691 428 381

