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

 

Gąbin, opublikowane dn. 09 października 2020 r. 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW  

(Konkurs nr 2/2020) 
 

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM 

działająca na obszarze gmin: Brudzeń Duży, Gąbin – gmina miejsko-wiejska,  

Gostynin – gmina miejska, Gostynin – gmina wiejska, Iłów, Łąck, Nowy Duninów,  

Pacyna, Szczawin Kościelny, Sanniki – gmina miejsko-wiejska, Słubice 

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 

 

 

w zakresie Przedsięwzięcia 2.1.1. Kowale swego szczęścia 

Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 dla LGD AKTYWNI RAZEM (LSR) 

 

I. Termin składania wniosków:  od dnia 28 października do dnia 20 listopada 2020 r. do godziny 1500.  

 

II. Miejsce i tryb składania wniosków: 

Wnioski wraz z załącznikami należy: 

 składać w biurze Lokalnej Grupy Działania AKTYWNI RAZEM znajdującym się w Gąbinie przy ulicy 

Stary Rynek 15, od poniedziałku do piątku w godzinach 900 – 1500, lub przesłać przesyłką poleconą 

na jeden z wymienionych adresów Lokalnej Grupy Działania AKTYWNI RAZEM (liczy się data 

stempla pocztowego):  

1) ul. Stary Rynek 15, 09-530 Gąbin 

2) ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 

3) ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck 

 na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach wersji papierowej (oryginał + kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem) oraz jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej tożsamej 

z papierową wersją wniosku (płyta CD/DVD lub pendrive). 

 

Wnioski składane w innym trybie niż wskazany powyżej np. wnioski nadsyłane faksem lub drogą elektroniczną nie 

będą uwzględniane i rozpatrywane. 

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca. 

 

III. Zakres tematyczny zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym 

zakresie na obszarze objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), tj. zakres 

określony w §2 ust.1 pkt 6) 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 (PROW) na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 664). 
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IV. Cele i wskaźniki LSR: 

Cel ogólny 2: Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy 

Wskaźniki oddziaływania: Spadek poziomu bezrobocia względem wskaźnika na dzień 31.12.2014. 

Cel szczegółowy 2.1: Realizacja inwestycji tworzących miejsca pracy 

Wskaźnik rezultatu: Ilość utworzonych miejsc pracy 

Przedsięwzięcie 2.1.1: Kowale swego szczęścia. 
Wskaźnik produktu: Ilość działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy – 14 szt. 

 

 

Cel ogólny LSR 

2: Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy 

Cel(e) szczegółowy(e) LSR 

2.1: Realizacja inwestycji tworzących miejsca pracy 

Przedsięwzięcie 

2.1.1: Kowale swego szczęścia 

Wskaźnik 

Lp. 
Nazwa wskaźnika 

ujętego w LSR 

Jedn. 

miary 

Wartość 

wskaźnika 

z LSR 

Wartość 

zrealizowanych 

wskaźników           

z LSR 

Wartość wskaźnika 

planowana do 

osiągnięcia w związku z 

realizacją operacji 

Wartość wskaźnika 

z LSR pozostająca 

do realizacji 

1 

Ilość działań na rzecz 
rozwoju 
przedsiębiorczości i 
tworzenia miejsc pracy 

szt. 31 17 14 0 

 

V. Limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru: 1 119 367,80 zł. 

Na kwotę limitu dostępnych środków składa się wkład Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (EFRROW) w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych oraz wymagany krajowy wkład 

środków publicznych w wysokości 36,37% kosztów kwalifikowalnych. 

Wysokość wkładu EFRROW w ramach limitu dostępnych środków wynosi 712 253,73 zł., wymagany krajowy wkład 

środków publicznych wynosi 407 114,07 zł. 

W przypadku operacji gdzie Wnioskodawcą jest jednostka sektora finansów publicznych (JSFP) wymagany wkład 
krajowy środków publicznych pochodzi ze środków własnych tej jednostki (tj. nie będzie wypłacany przez 
ARiMR), natomiast kwota pomocy pochodzi z wkładu EFFROW.  

Pomoc wypłacana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości określonej zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, w 63,63% finansowana jest ze środków EFRROW, a w 36,37% ze środków budżetu 

państwa. 

 

VI. Forma wsparcia i informacja o ograniczeniach w wysokości kwot pomocy: 

1) forma: płatność ryczałtowa wypłacana w dwóch transzach: 80% i 20% 
2) wysokość pomocy: premia w wysokości 60 tys. zł. 

 

VII. Warunki udzielenia wsparcia: 

1. Operacja musi spełnić 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 (PROW) na lata 

2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 664). 

 

2. Operacja musi zostać uznana za zgodną z LSR, tj.  

a) wniosek o udzielenie wsparcia, należy złożyć w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu 

o naborze wniosków o udzielenie wsparcia,  



b) operacja musi być zgodna z zakresem tematycznym, o którym mowa w ogłoszeniu o naborze 

wniosków o udzielenie wsparcia, 

c) operacja musi zakładać realizację celów głównych (ogólnych) i szczegółowych LSR, przez osiąganie 

zaplanowanych w LSR wskaźników, tj. przyczynić się do osiągnięcia co najmniej jednego wskaźnika 

celu ogólnego, co najmniej jednego wskaźnika celu szczegółowego oraz wpisać się w co najmniej 

jedno przedsięwzięcie określone w LSR, 

d) operacja musi zostać uznana za zgodną z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020, w tym z: 

 formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków (refundacja) 

 warunkami udzielenia wsparcia wskazanymi w ogłoszeniu o naborze wniosków (w tym również 

dodatkowymi warunkami udzielenia wsparcia wskazanymi w ogłoszeniu o naborze wniosków) 

 warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 (weryfikacja na załączniku nr 2 do Karty oceny zgodności operacji z LSR). 

 

3. Operacja musi uzyskać wymaganą minimalną liczbę punktów w ocenie operacji według lokalnych 

kryteriów wyboru, tj. osiągnąć w wyniku oceny zespołowej wniosku limitu, co najmniej 50% maksymalnej 

możliwej do uzyskania przez wniosek liczby punktów.  

 

4. Operacja może zostać wybrana do dofinansowania o ile limit dostępnych w ramach naboru środków 

finansowych nie zostanie wykorzystany na operacje, które uzyskały wyższą liczbę punków.  

 

5. Wnioski, które pozytywnie przejdą ocenę zostaną umieszczone na liście operacji wybranych do 

dofinansowania. O pozycji na liście decyduje liczba uzyskanych punktów. W przypadku równej liczby 

punktów przyznanych kilku wnioskom o miejscu na liście decyduje:  

1) wyższy stopień realizacji wskaźników LSR, a jeśli jest równy to:  

2) przyznane punkty za innowacyjność projektu, a jeśli są równe to:  

3) przyznane punkty za współpracę z innymi podmiotami, a jeśli są równe to:  

Przewodniczący Rady zarządza jawne głosowanie przez podniesienie ręki w celu ustalenia kolejności 

na liście, a jeśli są równe to: 

4) decyduje głos Przewodniczącego. 

 

VIII. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest 

warunkiem wyboru operacji: 

1. Kryteria wyboru operacji stanowią odrębny załącznik do ogłoszenia o naborze i są dostępne na stronie 

internetowej Stowarzyszenia LGD AKTYWNI RAZEM www.aktywnirazem.pl 

2. Operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej: kryteria nr 1 – 10 oraz nr 13 – 14, 
a) maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia: 180 pkt. 
b) minimalna ilość punktów niezbędnych do wyboru operacji: 90 pkt. 

 

IX. Wymagane dokumenty: 

1. Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do 

ogłoszenia oraz inne załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru.  

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną (zgoda na 

wykorzystanie elektronicznego systemu powiadamiania i informowania) 

3. Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem potwierdzających spełnienie warunków 

oceny wstępnej i zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zawiera wzór 

formularza wniosku. 

4. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

 

X. Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów:  

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są 

w wersji elektronicznej na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl 

oraz na stronie internetowej Biura Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego 

http://www.aktywnirazem.pl/
http://www.arimr.gov.pl/


www.mazowieckie.ksow.pl w zakładkach poświęconych wsparciu dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

Leader objętej PROW 2014-2020.   

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, kryteria wyboru operacji, zasady przyznawania punktów za 

spełnienie danego kryterium oraz procedura oceny wniosków i wyboru operacji, zamieszone są na stronie 

www.aktywnirazem.pl. 

 

XI. Czas realizacji projektu 

Operacja musi być zrealizowana nie później niż w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż do dnia 

31 grudnia 2022 r. 

 

XII. Doradztwo 

LGD AKTYWNI RAZEM zapewnia bezpłatne doradztwo w biurze Stowarzyszenia w Gąbinie przy ul. Stary Rynek 15 

oraz w biurze w Łącku przy ul. Brzozowej 1, tel.: 24 276 61 33, e - mail: aktywni.razem@wp.pl. 

Z uwagi intensywną pracę organizacji w tym okresie oraz chęć udzielenia rzetelnej i kompletnej informacji osobom 

zainteresowanym, niezbędnej dla prawidłowego wypełnienia wniosku, prosimy o wcześniejsze telefoniczne 

uzgodnienie terminu doradztwa. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

XIII. Załączniki do ogłoszenia: 

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy 

2. Formularz wniosku o płatność 

3. Formularz umowy o udzielenie wsparcia  

4. Lokalne kryteria wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium 

5. Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla LGD AKTYWNI RAZEM (LSR) 

6. Procedura oceny wniosków i wyboru operacji  

7. Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru 

8. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu/ zasobach/kwalifikacjach, prowadzonej działalności 

9. Zobowiązanie informacyjne Wnioskodawcy  

10. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną  

11. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych (klauzula RODO) 

12. Procedura odwoławcza 

 

 

 

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM 

09-530 Gąbin, ul. Stary Rynek 16, tel/fax: (24) 276 61 33; e-mail: aktywni.razem@wp.pl; www.aktywnirazem.pl  

KRS 0000549944; REGON 361151989; NIP 77432227766 
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