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„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” 

działające na obszarze gmin: 

Białaczów, Paradyż, Żarnów, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, 

Bliżyn 

Ogłasza nabór wniosków nr 5/2017 

o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia: 

1.2.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa 

ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Społeczność”, 

Ogłoszenie nr 5/2017 

 nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia  

1.2.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa 

1. Termin składania wniosków   Od dnia  23.10.2017 r. do dnia 14.11.2017 r. 

 

2. Miejsce i sposób składania 

wniosków  

 Wnioski o przyznanie pomocy, wraz  

z załącznikami, należy składać w ww. terminie 

bezpośrednio tj. osobiście lub przez 

pełnomocnika lub osobę upoważnioną,  

w formie: 

- papierowej – 3 egzemplarze: oryginał i 2    

   kopie 

- elektronicznej* – 2 egzemplarze 

 w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa 

Działania – U ŹRÓDEŁ” ul. Piotrkowska 30, 

Modliszewice, 26-200 Końskie od poniedziałku 

do piątku w godz. 8:00 – 15:30. Ostateczny 

termin składania wniosków upływa 14 

listopada 2017 r. o godzinie 15:30. 
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  Złożenie wniosku potwierdza się na jego jednej 

z dwóch kopii – zwracanej wnioskodawcy. 

Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku, 

liczbę złożonych wraz z wnioskiem o 

przyznanie  pomocy załączników oraz jest 

opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez 

osobę przyjmującą wniosek. 

 Wnioski nadsyłane drogą pocztową, kurierem, 

faksem lub drogą elektroniczną nie będą 

uwzględniane.  

 Pracownik przyjmujący wniosek                                 

o dofinansowanie wraz z załącznikami nie 

dokonuje weryfikacji kompletności złożonych 

dokumentów w momencie ich składania. 

 Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na 

obowiązującym formularzu wraz  

z wymaganymi załącznikami. Formularz 

wniosku dostępny jest na stronie internetowej 

www.uzrodel.pl   

 O terminie złożenia wniosku decyduje data  

wpływu do Biura „LGD - U ŹRÓDEŁ”. 

* wersja elektroniczna (dokumenty zapisane na nośnikach płyty: CD, 

DVD) winna zawierać co najmniej wypełniony Wniosek   

o przyznanie pomocy. Dokumenty w wersji elektronicznej  muszą 

być tożsame  ze złożoną wersją papierową. 

3. Forma wsparcia:  

 

 

             Wysokość wsparcia: 

1. Dla osób prawnych spoza sektora 

finansów publicznych: 

 Refundacja poniesionych kosztów 

kwalifikowalnych do poziomu 100%  

 Wysokość kwoty pomocy na jedną operację 

wynosi od 100.000,00 zł do 300.000,00 zł. 

2. Dla osób prawnych będących 

jednostkami sektora finansów 
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publicznych: 

• Refundacja poniesionych kosztów 

kwalifikowalnych do poziomu 63,63% 

• Dopuszczalna wartość kosztów 

kwalifikowalnych określonych w WoPP wynosi 

nie więcej niż 322.500,00 zł. 

 Kwotą zmniejszającą wysokość limitu 

środków w ramach ogłaszanego naboru jest 

kwota kosztów kwalifikowalnych. 

4. Zakres tematyczny operacji:   w ramach naboru wsparciem objęte zostaną 

operacje w zakresie rozwoju ogólnodostępnej  

i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej 

lub rekreacyjnej lub kulturowej 

 dla przedsięwzięcia określonego w  Lokalnej 

Strategii rozwoju nr 1.2.2 Infrastruktura 

turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa, Tabela 

10 

5. Warunki udzielania wsparcia:  

Kto może ubiegać się      o 

wsparcie: 

 O wsparcie mogą  się ubiegać osoby prawne,  

z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej 

osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze 

wiejskim objętym LSR, spełniające warunki 

określone 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. poz. 1570 z późn. zm.),  

 Minimalna liczba punktów, których uzyskanie 

jest niezbędne do wyboru operacji, w ramach 

kryteriów wyboru, stanowiących załącznik nr 2 

do niniejszego ogłoszenia, wynosi 20 (60% 
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maksymalnej liczby punktów). 

 Przed oceną punktową według kryteriów 

wyboru weryfikacji podlega spełnianie przez 

Wnioskodawcę i operację warunków 

przyznania pomocy określonych w Programie 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020, obowiązujących przepisach Prawa tj. 

ustawie o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 

społeczności  z dnia 20 lutego 2015 r., ww. 

rozporządzeniu MRiRW, niniejszym ogłoszeniu 

oraz strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność (LSR) w zakresie: 

- Opisu, Beneficjenta i wartości dofinansowania 

oraz poziomu procentowego wsparcia 

wskazanych dla Przedsięwzięcia  1.2.2 

Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub 

kulturowa 

- zgodności z celem ogólnym: Stworzenie  

u źródeł możliwości rozwoju przedsiębiorczości, 

celem szczegółowym: Wsparcie 

przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców  

i przedsięwzięciem: Infrastruktura turystyczna, 

rekreacyjna i/lub kulturowa , oraz musi 

realizować wskaźniki, rezultatu i produktu, 

wskazane w pkt. 7 ogłoszenia 

 Planowany termin  realizacji operacji zawarty 

we wniosku: ostateczny termin złożenia 

wniosku o płatność drugiej transzy (płatność 

ostateczną) dla operacji realizowanych  

w ramach przedmiotowego naboru ustala się na 

dzień 31.01.2019 r.  

 Wnioski nie spełniające tych warunków nie 

podlegają ocenie punktowej i nie mogą zostać 

wybrane do dofinansowania. Powyższa 

weryfikacja jest prowadzona zgodnie z Kartą 1 
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– ocena możliwości dokonania wyboru operacji 

przez Radę w ramach prowadzonego Konkursu, 

stanowiącą załącznik do Procedury wyboru i 

oceny (a nr 1 do niniejszego ogłoszenia)  oraz 

na podstawie Karty weryfikacji zgodności 

operacji z warunkami przyznania pomocy 

określonymi w PROW 2014-2020, stanowiącej 

załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.  

6. Obowiązujące kryteria 

wyboru operacji 

 Załącznik nr 2 do ogłoszenia :  Karta 2 – Ocena 

spełniania przez operację kryteriów wyboru 

określonych w LSR dla przedsięwzięcia 1.2.2 

Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub 

kulturowa 

7. Rodzaj i wartość 

zakładanych do osiągnięcia 

wskaźników rezultatu i 

produktu dla 

przedsięwzięcia 1.2.2 

 Wskaźnik produktu:  „Liczba nowych lub 

zmodernizowanych obiektów infrastruktury 

turystycznej, rekreacyjnej i/lub kulturowej.” 

Wskaźnik rezultatu: „Liczba osób, które 

skorzystały po realizacji projektu z nowo 

powstałej infrastruktury.” 

 Planowane zakładane wielkości wyżej 

wymienionych wskaźników w ramach 

ogłoszenia naboru 5/2017 to:  

„Liczba nowych lub zmodernizowanych 

obiektów infrastruktury turystycznej, 

rekreacyjnej i/lub kulturowej” - 9. 

„Liczba osób, które skorzystały po realizacji 

projektu z nowo powstałej infrastruktury.”- 

20.000 osób.  

8. Wymagane dokumenty 

potwierdzające spełnienie 

warunków udzielenia 

wsparcia oraz kryteriów 

wyboru operacji 

 

 Spełnianie przez Wnioskodawcę i operację 

objętą wnioskiem o przyznanie pomocy 

warunków przyznania pomocy będzie 

weryfikowane na podstawie informacji 

zawartych w wypełnionym wniosku  

o przyznanie pomocy wraz z załącznikami. 

 Niezależnie od powyższego, w związku  

z weryfikacją przez LGD warunków udzielenia 
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wsparcia i spełnienia kryteriów wyboru, należy 

złożyć następujące dokumenty: 

1) Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu 

,zasobach, wykonywanej działalności wraz z 

dokumentami potwierdzającymi posiadane 

/doświadczenie/zasoby/wykonywanie 

działalności odpowiednie do przedmiotu 

operacji, którą wnioskodawca  chce 

realizować, stanowiące złącznik nr 5 do 

niniejszego ogłoszenia.  

2) Oświadczenie o prowadzeniu działalności na 

obszarze LSR od co najmniej 12 m-cy, wraz z 

dokumentami potwierdzającymi, stanowiące 

załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia 

3) Oświadczenie dotyczące pozwolenia na 

budowę/zgłoszenia robót budowlanych, wraz 

z dokumentami potwierdzającymi 

stanowiące załącznik nr 7 do niniejszego 

ogłoszenia. 

4)Oświadczenie o prowadzeniu działań   

    aktywizacyjnych,  stanowiące załącznik nr 8  

    do niniejszego ogłoszenia. 

 Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie 

pomocy wraz z załącznikami i powyższymi 

dokumentami, należy zapoznać się z przepisami 

prawa, w szczególności: wymienionymi w pkt 5 

niniejszego ogłoszenia: PROW 2014-2020, 

ustawą,  Rozporządzeniami MRiRW, Lokalną 

Strategią Rozowju oraz  instrukcją wypełniania 

wniosku o przyznanie pomocy. 

 Wyjaśnienia pomocne przy wypełnianiu 

powyższych dokumentów oraz spełniania 

kryteriów wyboru zamieszczone są także na 

stronie internetowej www.uzrodel.pl  

w zakładce: Informacje dla potencjalnych 

http://www.uzrodel.pl/
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beneficjentów. 

9. Wysokość limitu środków w 

ramach ogłaszanego naboru  

 Wysokość dostępnych środków w ramach 

naboru z zakresu przedsięwzięcia  

1.2.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna 

i/lub kulturowa wynosi: 2.835.000,00 zł. 

 

 W przypadku wnioskodawców będących 

jednostkami sektora finansów publicznych 

kwotą zmniejszającą wysokość ww. limitu 

środków w ramach ogłaszanego naboru jest 

kwota kosztów kwalifikowalnych 

10.  Miejsce udostępniania LSR, 

formularza wniosku o 

udzielenie wsparcia , 

formularza wniosku o 

płatność, formularza 

umowy o udzielenie 

wsparcia 

 Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, 

wniosku o płatność oraz formularz umowy  

o udzielenie wsparcia, Strategia Rozwoju 

Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 

(LSR) oraz obowiązujące akty prawne dostępne 

są na stronie internetowej www.uzrodel.pl oraz 

są udostępnione do wglądu w Biurze „LGD –  

U ŹRÓDEŁ”. 

11. Kontakt w sprawie naboru:  Biuro „LGD – U ŹRÓDEŁ”: ul. Piotrkowska 30, 

Modliszewice, 26-200 Końskie, telefon: 41 375 

95 33; e-mai: uzrodel@uzrodel.pl 

Załącznikami do ogłoszenia są: 

1. Karta 1 – Ocena możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę w ramach prowadzonego Konkursu nr  

                    5/2017 

2. Karta 2 - Ocena spełniania przez operację kryteriów wyboru określonych w LSR w ramach prowadzonego  

                     Konkursu nr 5/2017 

3. Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi  

   w PROW 2014-2020 

4.  Procedura oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

5. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu ,zasobach, wykonywanej działalności wraz z dokumentami 

potwierdzającymi posiadane doświadczenie/zasoby/wykonywanie działalności odpowiednie do 

przedmiotu operacji, którą wnioskodawca zamierza realizować 

6. Oświadczenie o prowadzeniu działalności na obszarze LSR od co najmniej 12 m-cy 

7. Oświadczenie dotyczące pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych. 

8. Oświadczenie o prowadzeniu działań aktywizacyjnych 

http://www.uzrodel.pl/

