
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (LGD)  przyznaje  pomoc  

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ 

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, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie 

budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych. 

Warunki otrzymania wsparcia: 

1. Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które: 

 Umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są 

świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub 

edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo 

 Skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów. 

2. Intensywność pomocy: 

 jednostki sektora finansów publicznych – dokładnie 63,63% kosztów 

kwalifikowalnych; 

 podmioty wykonujące działalność gospodarczą- dokładnie 70 % kosztów 

kwalifikowalnych, do której stosuje się przepisy z ustawy z dnia 2lipca 2004 r. 

o swobodzie działalności gospodarczej; 

 pozostałe podmioty- 100% kosztów kwalifikowalnych. 

3. Pomoc jest przyznawana podmiotowi któremu został nadany numer identyfikacyjny  

w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 

gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; 

4. Koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków 

publicznych; 

5. Operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu 

rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym 

poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie 

wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi  

w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 

2022 r.; 

6. Koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków 

publicznych; 



7. Operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na 

obszarze objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie 

albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie 

zlokalizowany poza tym obszarem; 

8. Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością 

lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten 

posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku  

o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania 

zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji; 

9. Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych; 

10. Podmiot ten wykaże, że: 

 posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do 

operacji, którą zamierza realizować, lub 

 posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza 

realizować, lub 

 posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza 

realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub 

 wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza 

realizować(w przypadku operacji związanych z rozwojem podmiotów 

świadczących usługi noclegowe oraz punktów gastronomicznych); 

11. Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych; 

12.  Została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej 

wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi. 

Kryteria najbardziej punktowe w ramach konkursu nr 1/2017 : 

1. Miejsce zamieszkania/siedziba instytucji/siedziba prowadzonej działalności 

wnioskodawcy znajduje się na obszarze LGD (przez okres min. 2 lata przed dniem 

złożenia wniosku o dofinansowanie). Uwagi: weryfikacja na podstawie 

wniosku/załącznika do wniosku. (Jeżeli wnioskodawca spełnia określone kryterium 

otrzyma 10 pkt., jeśli nie zostanie spełnione – otrzyma 0 pkt.) 

2. Realizacja operacji wpływa na zaspokajanie potrzeb grupy defaworyzowanej 

określonej w LSR ze względu na dostęp do rynku pracy. Uwagi: Przez zaspokajanie 

potrzeb rozumiemy stworzenie poprzez operacje warunków dla grupy 



defaworyzowanej, ułatwiających jej dostęp do rynku pracy. Uwagi: weryfikacja na 

podstawie informacji zawartych we wniosku, załącznika. Jeśli realizacja operacji 

będzie miała wpływ na zaspokajanie potrzeb grupy defaworyzowanej ze względu na 

dostęp do rynku pracy (projekt nie musi obejmować całej grupy osób 

defaworyzowanych), to wniosek otrzyma 15 pkt. Jeśli realizacja projektu nie będzie 

miała wpływu na zaspakajanie potrzeb grup defaworyzowanych ze względu na dostęp 

do rynku pracy – to 0 pkt.  

3. Operacja dotyczy wprowadzenia nowych lub udoskonalonych usług turystycznych. 

Uwagi: weryfikacja na podstawie wniosku/załącznika. Jeśli wnioskodawca wskaże, że 

wprowadza nową lub udoskonaloną usługę turystyczną to otrzyma 10 pkt. Jeśli  

z wniosku, załączników nie będzie to wynikało, to wnioskodawca otrzyma 0 pkt. 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez 

osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

 

Osoby, które chcą dowiedzieć się więcej o działalności LGD, strategii, zasadach 

przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse 

wsparcia z budżetu LSR zapraszamy do odwiedzenia biura LGD w Choceniu. Pracownicy 

stowarzyszenia udzielą bezpłatnego doradztwa, jak również udzielą informacji o konkursach 

ogłaszanych przez LGD. Pracowników biura mogą również Państwo spotkać na różnych 

wydarzeniach organizowanych na terenie gmin LGD. 


