
                                                                                                    
 

 

Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego 

działająca na terenie gmin:  

Opatów, Ożarów, Sadowie, Tarłów, Wojciechowice 

  Ogłasza nabór wniosków nr 3/2018  

i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów 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”, 

na Przedsięwzięcie: 

 

1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej 

 

Ogłoszenie nr 3/2018 w  ramach naboru wniosków na przedsięwzięcie  

1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej  

1. Termin składania 

wniosków  
 Od dnia 03 października 2018 roku  do dnia  

18 października 2018 roku, do godz. 14:00 

2. Miejsce i sposób 

składania 

wniosków  

 Wnioski o przyznanie pomocy wraz z kompletem 

załączników  składa się w terminie podanym powyżej: 

bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę 

upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej    

i dołączonych do nich  wersji elektronicznych, do siedziby 

Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego  

w Opatowie, ul. Bronisława Ostrowskiego ps. Cichy 1 od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.  

W ostatnim dniu naboru tj. 18 października 2018 r. wnioski 

można składać wyłącznie do godziny 14:00. Wnioski złożone 

w tym dniu po godzinie 14:00 taktowane będą jak wnioski 

złożone po terminie.  

 Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą 

elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku 

potwierdza się na jego kopii. 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. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu 

do biura Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego. 



                                                                                                    
 

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć  na 

obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi 

załącznikami. Formularz wniosku dostępny jest na stronie 

internetowej www.lgdopatow.pl  i jest załącznikiem do 

ogłoszenia. 

3. Forma wsparcia   Pomoc na operację w zakresie podejmowanie działalności 

gospodarczej jest przyznawana w formie ryczałtu (premii) 

w wysokości 100 000,00 PLN 

 pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej 

pomocy, druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty 

przyznanej pomocy 

4. Zakres 

tematyczny 

operacji  

 Zakres tematyczny operacji zgodny  

z Przedsięwzięciem 1.2.1 LSR „Podejmowanie 

działalności gospodarczej” oraz zgodny  

z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. 

a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

(MRiRW) 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 PROW na lata 

2014-2020, (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.) 

5. Warunki 

udzielania 

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. poz. 1570) 

oraz warunki rozporządzenia Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego 

rozporządzenie 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. 1390) 

 Operacja musi być zgodna z Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2014 -2020 

 Weryfikacja zgodności operacji z ww. rozporządzeniami 

oraz z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -

2020 będzie odbywała się na podstawie Karty weryfikacji 

formalnej wniosku o udzielenie wsparcia operacjom 



                                                                                                    
 

wdrażanym w ramach lokalnej strategii rozwoju na lata 

2014-2020 

 Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku  

o udzielenie wsparcia w ramach naboru nr 3/2018 na 

Przedsięwzięcie 1.2.1 Podejmowanie działalności 

gospodarczej są osoby fizyczne spełniające warunki 

określone w Rozporządzeniu MRiRW, 

6. Obowiązujące 

kryteria wyboru 

operacji 

 Kryterium oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią 

Rozwoju - operacja jest zgodna z LSR, jeżeli realizuje cel 

ogólny i szczegółowy LSR przez osiąganie zaplanowanych 

w LSR wskaźników: produktu, rezultatu i oddziaływania. 

Cel ogólny 1.0 LSR - Społeczeństwo terenu LGD 

rozwijające się ekonomicznie;  

Cel szczegółowy 1.2 LSR – Tworzenie i utrzymanie 

miejsc pracy;  

Przedsięwzięcie 1.2.1 LSR – Podejmowanie działalności 

gospodarczej; 

Kryteria wyboru operacji: 

1. W dniu składania wniosku wnioskodawca jest 

zameldowany na pobyt stały lub czasowy na terenie 

obszaru działania LGD od co najmniej 12 miesięcy 

lub wnioskodawca prowadzi działalność 

gospodarczą na terenie LGD dłużej niż 5 lat.  

 4 pkt - wnioskodawca spełnia kryterium  

 0 pkt - wnioskodawca nie spełnia kryterium 

 

2. Wnioskodawca lub przynajmniej jedna osoba 

planowana do zatrudnienia w wyniku realizacji 

operacji należy do grupy defaworyzowanej (do 40 

roku życia). 

2 pkt - operacja przewiduje 

zatrudnienia/samozatrudnienia co najmniej  

1 osoby z grupy defaworyzowanej 

0 pkt - operacja nie przewiduje 

zatrudnienia/samozatrudnienia osoby z grupy 

defaworyzowanej 

 

3. Wnioskodawca oświadcza, że rozlicza podatek 

dochodowy w lokalnym urzędzie skarbowym. 

2 pkt - wnioskodawca spełnia kryterium 

0 pkt - wnioskodawca nie spełnia kryterium 

 



                                                                                                    
 

4. Wykorzystanie logotypu LGD Powiatu 

Opatowskiego w działaniach promocyjnych 

realizowanej operacji. 

2 pkt - wnioskodawca przewidział wykorzystanie 

logotypu LGD w działaniach promocyjnych 

realizowanej operacji 

0 pkt - wnioskodawca nie przewidział wykorzystania 

logotypu LGD w działaniach promocyjnych 

realizowanej operacji 

 

5. Innowacyjny charakter operacji. 
2 pkt – planowana operacja jest innowacyjna  

w rozumieniu LSR LGD Powiatu Opatowskiego 

0 pkt - planowana operacja nie jest innowacyjna  

w rozumieniu LSR LGD Powiatu Opatowskiego 

 

6. Udział w szkoleniach organizowanych przez LGD 

(potwierdzone listą obecności)  
3 pkt - wnioskodawca brał udział w szkoleniach 

organizowanych przez LGD w zakresie procedury 

wypełniania wniosku o przyznanie pomocy 

i kryteriów wyboru dla operacji w zakresie 

podejmowania/rozwijania działalności gospodarczej 

realizowanej w ramach LSR oraz w zakresie 

sporządzania biznesplanu dla operacji w zakresie 

podejmowania/rozwijania działalności gospodarczej 

realizowanej w ramach LSR 

0 pkt - wnioskodawca nie brał udziału w w/w 

szkoleniach 

 

7. Członkostwo Wnioskodawcy w LGD. 

2 pkt - wnioskodawca jest członkiem LGD Powiatu 

Opatowskiego 

0 pkt - wnioskodawca nie jest członkiem LGD 

Powiatu Opatowskiego 

 

8. Wykorzystanie rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska lub podnoszeniu poziomu świadomości 

ekologicznej (wnioskodawca powinien szczegółowo 

uzasadniać fakt spełniania kryterium,  

a uzasadnienie musi mieć odzwierciedlenie  

w planowanych kosztach inwestycyjnych). 
1 pkt  - wnioskodawca w planowanej operacji 

przewidział wykorzystanie rozwiązań sprzyjających 

ochronie środowiska lub podnoszeniu poziomu 

świadomości ekologicznej i stanowi ono powyżej 5% 

budżetu projektu 



                                                                                                    
 

0 pkt - wnioskodawca w planowanej operacji nie 

przewidział wykorzystania rozwiązań sprzyjających 

ochronie środowiska lub podnoszeniu poziomu 

świadomości ekologicznej 

                  Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest   

                  warunkiem wyboru operacji: 12 pkt. 

                  Maksymalna liczba punktów 18 pkt. 

 

Przed oceną punktową weryfikacji podlega spełnianie przez 

Wnioskodawcę i operację warunków przyznania pomocy 

określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020, ustawie o RLKS, Rozporządzeniu MRIRW, LSR oraz 

niniejszym Regulaminie. Wnioski nie spełniające tych warunków nie 

podlegają ocenie punktowej i nie mogą zostać wybrane do 

dofinansowania. Powyższa weryfikacja jest prowadzona zgodnie  

z Kartą weryfikacji formalnej wniosku, stanowiącej załącznik do 

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR. 

7. Informacja  

o wymaganych 

dokumentach, 

potwierdzających 

spełnienie 

warunków 

udzielenia 

wsparcia oraz 

kryteriów wyboru 

operacji 

 Oświadczenie wnioskodawcy, że rozlicza podatek 

dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Opatowie 

 Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności 

gospodarczej na obszarze LSR od co najmniej 5 lat  

(na podstawie wydruku wpisu z  Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub 

wydruku  wpisu z Krajowego Rejestru Sądowego  

 ( KRS))/dokumenty potwierdzające zameldowanie  

na terenie LGD powyżej 12 miesięcy ( na podstawie 

zaświadczenia o zameldowaniu lub kserokopii dowodu 

osobistego) 

 Dokumenty i oświadczenie potwierdzające, że 

Wnioskodawca lub osoba planowana do zatrudnienia  

w wyniku realizacji operacji należy do grupy 

defaworyzowanej (do 40 roku życia) (na podstawie ksero 

dowodu osobistego oraz oświadczenia) 

 Poza ww. dokumentami potwierdzającymi spełnianie 

kryteriów wyboru operacji, należy załączyć wszystkie 

dokumenty stanowiące załączniki do wniosku  

o przyznanie pomocy, które potwierdzają spełnianie przez 

Wnioskodawcę i operację objętą wnioskiem o przyznanie 

pomocy, warunków przyznania pomocy określonych  

w obowiązujących przepisach prawa 

 Spełnianie przez Wnioskodawcę i operację objętą 

wnioskiem o przyznanie pomocy warunków przyznania 

pomocy będzie również weryfikowane na podstawie 

informacji zawartych w wypełnionym wniosku 

o przyznanie pomocy 



                                                                                                    
 

8. Wysokość limitu 

środków w 

ramach 

ogłaszanego 

naboru  

 Wysokość dostępnych środków na operacje  

w ramach naboru na przedsięwzięcie  1.2.1 

„Podejmowanie działalności gospodarczej” wynosi 

700 000,00 zł. 

 

 

9. Miejsce 

udostępniania 

LSR, formularza 

wniosku  

o udzielenie 

wsparcia, 

formularza 

wniosku 

 o płatność, 

formularza 

umowy  

o udzielenie 

wsparcia 

 Lokalna Strategia Rozwoju, Formularze wniosku  

o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz  

z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie 

wsparcia, kryteria wyboru operacji oraz procedura 

ustalania lub zmiany kryteriów dostępne są w wersji 

elektronicznej na stronie internetowej LGD Powiatu 

Opatowskiego www.lgdopatow.pl oraz w biurze LGD 

Powiatu Opatowskiego, ul. Bronisława Ostrowskiego ps. 

Cichy 1, 27-500 Opatów 

10. Sposób podania 

do publicznej 

wiadomości 

wyników naboru: 

 Niezwłocznie po dokonaniu wyboru operacji LGD 

Powiatu Opatowskiego publikuje na swojej stronie 

internetowej odpowiednie listy operacji, zgodnie  

z Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania 

LSR, stanowiącą Załącznik do niniejszego Ogłoszenia 

11. Środki 

odwoławcze 

przysługujące 

Wnioskodawcy: 

 Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu,  

 Protest wnoszony jest do Instytucji Pośredniczącej, za 

pośrednictwem LGD Powiatu Opatowskiego 

 Dla określenia terminów, zakresu i trybu wniesienia 

protestu oraz jego rozpatrzenia stosuje się przepisy art.22 

ustawy o RLKS oraz Rozdział 15 ustawy w zakresie 

polityki spójności 

12. Forma i sposób 

udzielania 

Wnioskodawcy 

wyjaśnień w 

kwestiach 

dotyczących 

naboru: 

 Wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru wniosków 

udzielają pracownicy LGD Powiatu Opatowskiego pod 

numerem telefonu: 15 868 20 87 oraz 516 196 282 

 Pytania w sprawach dotyczących niniejszego naboru 

można również przesyłać za pomocą poczty elektronicznej 

na adres: lgdopatow@o2.pl (w tytule wiadomości podając 

numer naboru podany w ogłoszeniu) 

 Informacje udzielane są także w siedzibie LGD Powiatu 

Opatowskiego, pod adresem 27-500 Opatów,  

ul. Bronisława Ostrowskiego ps. Cichy 1 w godzinach od 

poniedziałku do piątku, od 07:30 do 15:30, z wyłączeniem 



                                                                                                    
 

świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy. 

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy. 

3. Biznesplan. 

4. Biznesplan – tabele finansowe. 

5. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu. 

6. Umowa o przyznaniu pomocy. 

7. Załącznik do umowy – wykaz działek ewidencyjnych. 

8. Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji. 

9. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji 

biznesplanu / informacji po realizacji operacji. 

10. Formularz wniosku o płatność. 

11. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność. 

12. Załącznik nr 2 wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej. 

13. Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu. 

14. Informacja pomocnicza do sprawozdania z realizacji Biznesplanu. 

15. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 

na lata 2014-2020. 

16. Karta weryfikacji formalnej wniosku o udzielenia wsparcia operacjom wdrażanym  

w ramach LSR 2014-2020. 

17. Załącznik nr 2 do Wytycznych nr 6/4/2017 – Weryfikacja zgodności operacji z 

warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 

18. Regulamin Pracy Rady. 

19. Kryterium oceny  zgodności operacji z LSR. 

20. Kryteria wyboru operacji. 

21. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Lokalnej Grupy 

Działania Powiatu Opatowskiego objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020. 

22. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, 

przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.  

23. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

 

http://www.lgd-sandomierz.eu/images/aaa/Kopia_WoPP_19.2_P_2z_P_PREMIA.xls
http://www.lgd-sandomierz.eu/images/aaa/IW_WoPP_19_2_P_2_z_P(1)premia.pdf
http://www.lgd-sandomierz.eu/images/aaa/BP_P_2z-1-PREMIA.doc
http://www.lgd-sandomierz.eu/images/PROW%202014-2020/formularze_wniosk%C3%B3w_/podejmowanie_dz_g/IP_BP_1z5.pdf
http://www.lgd-sandomierz.eu/images/PROW%202014-2020/formularze_wniosk%C3%B3w_/podejmowanie_dz_g/umowa.pdf
http://www.lgd-sandomierz.eu/images/PROW%202014-2020/formularze_wniosk%C3%B3w_/podejmowanie_dz_g/wniosek_o_p%C5%82atno%C5%9B%C4%87_premia.xls
http://lgd-srws.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201611070118429893.pdf
http://lgd-srws.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201611070118429893.pdf
http://lgd-srws.pl/images/biblioteka/zalaczniki/20161107011842584.pdf
http://lgd-srws.pl/images/biblioteka/zalaczniki/20161107011842584.pdf
http://lgd-srws.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201611070118426576.pdf
http://www.bialelugi.eu/sites/default/files/planowane%20do%20osiagniecia%20w%20wyniku%20operacji%20celeb%20og%C3%B3lne%2Cszczeg%C3%B3%C5%82%C3%B3we%2C%20przedsi%C4%99wzi%C4%99cia%20oraz%20zak%C5%82adane%20do%20osi%C4%85gni%C4%99cia%20wska%C5%BAniki%201.2.3_0.doc
http://www.bialelugi.eu/sites/default/files/planowane%20do%20osiagniecia%20w%20wyniku%20operacji%20celeb%20og%C3%B3lne%2Cszczeg%C3%B3%C5%82%C3%B3we%2C%20przedsi%C4%99wzi%C4%99cia%20oraz%20zak%C5%82adane%20do%20osi%C4%85gni%C4%99cia%20wska%C5%BAniki%201.2.3_0.doc

