
 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 22/19/Z z dnia  29.08.2019 r. Zarządu LGD „Zielony Pierścień”  

 

                                                                         
                      
 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków 

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” 

informuje o  naborze wniosków w 2019 roku o przyznanie pomocy finansowej z poddziałania 19.2  

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim  

poprzez podejmowanie działalności gospodarczej  

w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 – Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych (start-up) 

ujętego w Lokalnej Strategii Rozwoju 
 

Limit dostępnych środków w naborze wynosi 1.260.000 zł 

 

1/ Organizator naboru wniosków: Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, adres Kośmin 7, 24-103 

Żyrzyn. 

2/ Termin składania wniosków o udzielenie wsparcia:  

od 4 listopada do 2 grudnia 2019 r. 

3/ Miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” 

w Kośminie, adres: Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn, pokój nr 01. 

4/ Forma wsparcia: premia na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 60.000,00 zł. 

5/ Zakres tematyczny naboru wniosków dotyczy rozwijania przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym 

Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Zielony Pierścień” przez podejmowanie działalności gospodarczej. W 

efekcie powstaną nowe podmioty gospodarcze i nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich. 

6/ Tryb składania wniosków o udzielenie wsparcia: wniosek o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami 

należy złożyć w wersji papierowej w 1 egzemplarzu bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt. 3 

ogłoszenia. Termin składania wniosków upływa w dniu 2 grudnia 2019 r. o godz. 15.00. Za wnioski 

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

 



złożone w terminie uznane zostaną te, które faktycznie wpłyną do Biura LGD (pokój nr 01) najpóźniej do 

dnia 2 grudnia 2019 r. do godz. 15.00.    

7/ Warunki udzielenia wsparcia:    

- zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Zielony Pierścień” na lata 2016-2023,   

- zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020, 

- zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów. 

  

8/ Lokalne kryteria wyboru operacji: 

(a) nowe miejsca pracy: kryterium premiuje projekty, w wyniku których powstanie więcej niż jedno 

miejsce pracy; 

(b) status wnioskodawcy: kryterium preferuje jako wnioskodawców osoby bezrobotne lub nie posiadające 

stałego zatrudnienia; 

(c) bezrobotni z grup defaworyzowanych określonych w LSR: wnioskodawca należy do grupy osób 

defaworyzowanych wskazanej w LSR, tj. długotrwale bezrobotnych (powyżej 12 miesięcy) lub 

bezrobotnych do 30 roku życia lub bezrobotnych powyżej 50 roku życia; 

(d) rodzaj preferowanej działalności: kryterium preferuje rodzaj działalności wskazany w diagnozie LSR 

(usługi turystyczne i przetwórstwo); 

(e) wskaźnik przedsiębiorczości na obszarze gminy: kryterium preferuje operacje z obszarów gmin gdzie 

jest niższe nasycenie przedsiębiorczością, aby tworzyć warunki do powstania nowych miejsc pracy. 

Informujemy, że w tym kryterium przyznając punkty będą brane pod uwagę następujące dane 

pochodzące ze statystyk GUS za 2014 r.:   

- średni wskaźnik liczby przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców na całym obszarze LSR (11 gmin): 71 

- wskaźnik liczby przedsiębiorstw przypadający na daną gminę: Baranów - 45; Janowiec - 80; 

Kazimierz Dolny - 104; Końskowola - 66; Kurów - 85; Markuszów - 57; Nałęczów - 92; Puławy 

(gmina wiejska) - 64; Wąwolnica - 63; Wojciechów - 56 i Żyrzyn - 50. 

(f) okres realizacji operacji: kryterium preferuje operacje, które będą realizowane nie dłużej niż 12 

miesięcy od daty podpisania umowy na wsparcie; 

(g) doradztwo w Biurze LGD: kryterium preferuje operacje, które były przygotowane przez 

wnioskodawców w ramach uzyskanego doradztwa w Biurze LGD i są kompletne. 

9/ Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 7 pkt. 

 

 

 

 

 

 

 



10/ Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładane 

do osiągnięcia wskaźniki: 

Cel ogólny 

 

1. Rozwój lokalnej gospodarki na obszarze wsparcia  

 

Cel szczegółowy 

 

1.2. Wsparcie inicjatyw gospodarczych bazujących na lokalnych zasobach  

Przedsięwzięcie 

 

1.2.2. Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych (start-up)  

 

Wskaźnik 

Lp. Nazwa wskaźnika 

ujętego w LSR 

Jedn. 

miary 

Wartość 

wskaźnika 

z LSR 

Wartość 

zrealizowanyc

h wskaźników 

z LSR 

Wartość wskaźnika 

planowana do 

osiągnięcia w związku z 

realizacją operacji 

Wartość wskaźnika z 

LSR pozostająca do 

realizacji 

1. Liczba operacji 

polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa 

 

szt. 

 

53 

 

32 

 

21 

 

0 

2. Liczba nowo 

utworzonych miejsc 

pracy 

szt.  

53 

 

32 

 

21 

 

0 

  

11/ Wysokość wsparcia wynosi 60000 zł na jedną operację. 

12/ O wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na obszarze 

wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju i spełniają warunki, o których mowa w rozporządzenie Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 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.2015.1570 z późn.zm.).  

13/ Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji 

stanowią: wypełniony formularz wniosku wraz z biznesplanem oraz wypełnione formularze dotyczące spełniania 

lokalnych kryteriów wyboru. Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór 

formularza wniosku.  

Ponadto do wniosku w celu potwierdzenia spełnienia kryteriów wyboru należy dołączyć następujące załączniki : 

(a) Oświadczenie Wnioskodawcy o okresie realizacji operacji (Formularz 1/P-1.2.2/P-1.2.3); 

(b) Dokument z właściwego powiatowego urzędu pracy potwierdzający, że wnioskodawca jest 

zarejestrowany jako osoba bezrobotna (w tym informacja jak długo znajduje się w rejestrze 

bezrobotnych) wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku o wsparcie finansowe 

lub, jeśli wnioskodawca nie jest w rejestrze bezrobotnych, Oświadczenie, że wnioskodawca nie jest 

zatrudniony na pełnym etacie (Formularz 2/P-1.2.2); 

(c) Oświadczenie Wnioskodawcy o pozostawaniu w rejestrze bezrobotnych na dzień składania wniosku 

(Formularz 3/P-1.2.2); 

(d) Oświadczenie Wnioskodawcy o niezatrudnieniu na pełnym etacie; 

(e) Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. 

14/ Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami, formularz wniosku o udzielenie wsparcia wraz z instrukcją, 

formularze dotyczące spełniania lokalnych kryteriów wyboru, opis kryteriów wyboru operacji, formularz 



wniosku o płatność wraz z instrukcją, formularz umowy o udzielenie wsparcia są załączone do niniejszego 

ogłoszenia o naborze na www.zielonypierscien.eu w zakładce LEADER 2014-2020 – podzakładka: Nabory 

wniosków. 

15/ Pozycja na liście rankingowej w przypadku tej samej liczby punktów: jeśli dwa lub więcej wniosków uzyska 

w wyniku oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście rankingowej decyduje data i godzina wpływu 

wniosku do Biura LGD przed upłynięciem terminu składania wniosków. Wyższą pozycję na liście rankingowej 

uzyska wniosek, który wcześniej wpłynął do Biura LGD.   

Ogłoszenie nr 17/2019 

Data zamieszczenia na stronie www.zielonypierscien.eu: 18.10.2019 r. 

http://www.zielonypierscien.eu/

