
                                                        

Ogłoszenie nr 3/2017
o naborze wniosków o udzielenie wsparcia

Lokalna Grupa Działania „ZIELONY WIERZCHOŁEK ŚLĄSKA”
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie przedsięwzięcia: 1.3.1

ROZPOCZYNANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

wskazanego  w  Strategii  Rozwoju  Lokalnego  Kierowanego  przez  Społeczność  Lokalnej  Grupy  Działania  „Zielony
Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020 (LSR), cel szczegółowy 1.3 Rozwój przedsiębiorczości – wykreowanie nowych
działalności gospodarczych, rozwój innowacji w przedsiębiorstwach, rozwój współpracy przedsiębiorstw ze sobą

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. Termin składania wniosków: 
od dnia 15 maja 2017 roku do dnia 30 maja 2017 roku do godziny 15:30.

2. Miejsce i tryb składania wniosków:
Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do 
reprezentacji) w siedzibie stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” w Kłobucku przy 
ul. Stanisława Staszica 12, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Wniosek należy złożyć 
w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na płycie CD, tożsamej z 
wersją papierową wniosku. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura stowarzyszenia LGD „Zielony 
Wierzchołek Śląska”.

3. Limit środków w ramach ogłaszanego naboru: 790 000 złotych.

4. Forma wsparcia: premia, wysokość wsparcia: 60 000 złotych.

5. Zakres tematyczny operacji:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność - podejmowanie działalności gospodarczej
(zgodnie z LSR i § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a 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 z późn. zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1390).

6. Warunki udzielenia wsparcia:
Operacja musi:

 spełniać warunki wskazane 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. z 2015 r. poz. 
1570 z późn. zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1390),

 spełnić warunki oceny wstępnej,

 zostać uznana za zgodną z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,



 zostać uznana za zgodną z LSR, czyli z:
- celem ogólnym: 1 Rozwój gospodarki i tym samym poprawa warunków na rynku pracy,
- celem szczegółowym: 1.3 Rozwój przedsiębiorczości – wykreowanie nowych działalności gospodarczych, 
rozwój innowacji w przedsiębiorstwach, rozwój współpracy przedsiębiorstw ze sobą,

- przedsięwzięciem: 1.3.1 Rozpoczynanie działalności gospodarczej,
- osiągnąć zakładany wskaźnik zgodnie z dokumentem „Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele 
ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki” załączonym do ogłoszenia 
o naborze,
 uzyskać minimum 40% maksymalnej liczby punktów określonych w Kryteriach wyboru projektów 
(projekty dla przedsiębiorców).

7. Obowiązujące kryteria wyboru operacji:
Kryteria wyboru projektów (projekty dla przedsiębiorców)
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania: 28. Aby projekt został wybrany do finansowania musi otrzymać 11,2 
punktu, tj. minimum 40% maksymalnej ilości sumy punktów dla danego rodzaju projektu (operacji). 

8. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru 
operacji:

 Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 
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 
oraz wskazane we wniosku załączniki niezbędne do ustalenia spełniania warunków przyznania pomocy,

 Przygotowanie zawodowe: dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych z zakresu 
podejmowanej działalności gospodarczej w szczególności: świadectwo, certyfikat lub dyplom (jeśli dotyczy),

 Doświadczenie zawodowe wnioskodawcy: dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 
1 rocznego doświadczenia zawodowego z zakresu podejmowanej działalności gospodarczej (jeśli dotyczy),

 Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia osoby/osób z grupy defaworyzowanej (jeśli dotyczy).

 Dokumenty potwierdzające przynależność do grupy defaworyzowanej (jeśli dotyczy):
- zaświadczenie z Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej, lub
- orzeczenie właściwego organu o niepełnosprawności, lub
- zaświadczenie właściwego organu o korzystaniu z pomocy społecznej,

Do grupy defaworyzowanej na obszarze LGD należą osoby: bezrobotne w wieku od 18 do 34 lat, 
niepełnosprawne, korzystające z pomocy społecznej.

9. Miejsce udostępnienia dokumentów:

• formularz wniosku o udzielenie wsparcia,
• formularz wniosku o płatność,
• formularz umowy o udzielenie wsparcia

- dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl ;

• Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek 
Śląska” na lata 2014-2020,

• Umowa ramowa wraz z niezbędnymi procedurami,
• karta oceny wstępnej,
• karta zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020,
• karta zgodności operacji z LSR,
• kryteria wyboru projektów (projekty dla przedsiębiorców)

- dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” www.  lgd-klobuck.pl 
oraz w siedzibie LGD w Kłobucku przy ul. Stanisława Staszica 12.

Pytania można kierować również na adres email: biuro@lgd-klobuck.pl lub telefonicznie nr tel. 34 317 25 30.

http://www.arimr.gov.pl/
http://www.lgd-klobuck.pl/
http://www.lgd-klobuck.pl/

