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OGŁOSZENIE NR 15/2022 

z dnia 17.08.2022r. 

 

o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji przez 

Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie Lokalnej Strategii Rozwoju 

 

Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie realizujące Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną  

ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków na 

realizację operacji przez podmioty inne niż LGD. Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty  

do złożenia wniosków.  

 

 

Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków:  

  

I. ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:  

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej,  

lub kulturalnej poprzez: 

a) ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ  

 

W ramach naboru nr 15/2022 udzielane jest wsparcie na operacje w zakresie określonym  

w § 2 ust. 1  pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. z późn. 

zm. 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  
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II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW  

od 01.09.2022r. do  15.09.2022r. 

z tym, że: 

➢  01.09.2022r – 14.09.2022r. w godz. 8:00-15:00  

➢  15.09.2022r. w godz. 8:00-11:00.  

 

1. Wniosek o udzielenie wsparcia  

 

Miejsce składania wniosków:  

 

Wniosek o udzielenie wsparcia w wersji papierowej i elektronicznej wraz z załącznikami składa się  

w 3 egzemplarzach w siedzibie LGD w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu  

o naborze, w czasie godzin pracy biura LGD. (2 egzemplarze wniosku zostają złożone w biurze LGD, 

natomiast 1 egzemplarz stanowi potwierdzenie złożenia wniosku dla Wnioskodawcy).  

Do każdego egzemplarza wersji papierowej wniosku załącza się wersję elektroniczną wniosku  

na nośniku elektronicznym.  

 

Wnioski należy składać w biurze Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie w Nowym Miasteczku  

przy ul. Głogowskiej 10, 67-124 Nowe Miasteczko.  

  

(Komplet dokumentów zawierający: wniosek z ponumerowanymi załącznikami i wersją elektroniczną 

zapisaną na nośniku danych musi być wpięty do skoroszytu/teczki A4 z europerforacją lub segregatora. 

Dokumentów nie należy wkładać do koszulek/obwolut).  

Wszystkie załączniki należy ponumerować nadając nagłówek z nazwą i numerem załącznika  

i oznaczyć numerem strony wszystkie załączniki. 
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III. WSKAZANIE WYSOKOŚCI LIMITU ŚRODKÓW W RAMACH OGŁASZANEGO NABORU: 

 

Limit dostępnych środków – 158.608,18  euro, po kursie indykatywnym x 4,0 zł 

wynosi  634 432,72 złotych 

 

IV. FORMY WSPARCIA  

Pomoc na operacje przyznawana jest w formie refundacji: 

 

a) nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostki sektora finansów 

publicznych, 

 

b) do 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów  

 

 
V. UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY: 

 

a) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, w tym jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną 

(z wyłączeniem województwa), jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się  

na obszarze objętym LSR, 

b) gmina, która nie spełnia warunku określonego w pkt. V lit. a, jeżeli jej obszar jest obszarem 

wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację,  

c) organizacje pozarządowe zarejestrowane w KRS, których siedziba znajduje się na obszarze 

objętym LSR. 

 

 

 

 

 



                                                                                   

                               

 

4 
 

 

VI. WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA  

 

Pomoc może zostać przyznana Wnioskodawcy, który we wskazanym w pkt. II ogłoszenia terminie  

i miejscu złożył wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami dotyczący realizacji operacji zgodnej z: 

a) Zakresem tematycznym wskazanym w pkt. I niniejszego ogłoszenia;   

b) Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,  

c) Formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy - REFUNDACJA  

d) Lokalną Strategią Rozwoju;  Za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju może zostać uznana operacja, 

która zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR 

wskaźników – zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia nr 15/2022.  

e) Kryteriami wyboru - operacja  uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów określoną w pkt. VII 

ogłoszenia – zgodnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu naboru wniosków – kartą oceny operacji 

według Kryteriów Wyboru Operacji dla celów szczegółowych 1 i 2 

 

 

VII. KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ ZE WSKAZANIEM MINIMALNEJ LICZBY PUNKTÓW, 

KTÓREJ UZYSKANIE JEST WARUNKIEM WYBORU OPERACJI  

 

Operacja zostanie poddana ocenie biorąc pod uwagę zgodność operacji z Kryteriami Wyboru. Kryteria 

wyboru obowiązujące w ramach niniejszego naboru dostępne są na stronie 

www.lgd.wzgorzadalkowskie.pl – zakładka nabory wniosków.  

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 12 pkt. Wniosek zostanie wybrany  

do   dofinansowania jeżeli uzyska minimum 6 punktów.  
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VIII. INFORMACJA O WYMAGANYCH DOKUMENTACH, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE 

WARUNKÓW UDZIELENIA WSPARCIA ORAZ KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI. 

 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty określone w sekcji B.VII. INFORMACJA  

O ZAŁĄCZNIKACH wniosku o przyznanie pomocy, na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  

z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności 

gospodarczej (wersja 5z) objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które 

wg zapisów instrukcji wypełniania wniosku są obowiązkowe dla podmiotu ubiegającego się   

o przyznanie pomocy i danej operacji planowanej do realizacji ze względu na jego specyfikę.  

 

IX. INFORMACJA O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA: 

 

Lokalna Strategia Rozwoju, Regulamin naboru, Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy oraz 

inne dokumenty tj. instrukcje czy formularz wniosku o płatność i umowy  

o udzielenie wsparcia, udostępnione są w biurze Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie  

oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie www.lgd.wzgorzadalkowskie.pl  

w zakładce nabory wniosków i aktualności. Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są 

w biurze Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie przy ul. Głogowskiej 10, 67-124 Nowe Miasteczko  

lub telefonicznie pod numerem 68 3888 431 oraz 664-921-399.  

 

X. PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA w wyniku operacji  

CEL OGÓLNY, CELE SZCZEGÓŁOWE, PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ WSKAŹNIKI 

Zakładane do osiągnięcia wskaźniki wykazano w Załączniku nr 1 do naboru nr 15/2022  

do niniejszego ogłoszenia. 

 


