
 

 

 

 

 

Lokalna Grupa Działania                                                    

Wszyscy Razem  

ul. Opoczyńska  35; 26-415 Klwów 

e-mail: biuro@lgdwr.pl 

tel.:  (48) 671 00 10 w.22 

NIP: 6010063502 

REGON: 141443171 

KRS: 0000306299 

www.lgdwr.pl 

Ogłoszenie nr 1/2019 

Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych 

 

Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem  ogłasza  nabór  wniosków  o  udzielenie  wsparcia     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. 

 

Termin składania 

wniosków 

04.02.2019 – 18.02.2019 

 

Miejsce składania 

wniosków 

Biuro  Lokalna Grupa Działania  

„Wszyscy Razem ” 

ul. Opoczyńska 35; 26-415 Klwów 

Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 

Forma wsparcia Refundacja poniesionych kosztów kwalifikowanych. 

 

–do 70%  – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do 

której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej 

–do 100% w przypadku pozostałych podmiotów.  

Maksymalna kwota dofinansowania oraz intensywność pomocy zgodna z LSR 

- 500 000 zł dla typu operacji inkubator przetwórstwa lokalnego.   

Maksymalna kwota wsparcia dotyczy wnioskowanej kwoty pomocy objętej 

wnioskiem obejmującej publiczne środki wspólnotowe  (wkład EFRROW) oraz 

publiczne środki krajowe (wkład krajowy) wypłacane przez ARiMR i nie dotyczy 

wkładu własnego podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy.   

 

Zakres tematyczny 

operacji 

Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów 

rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 

rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa 

żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 

Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa 

żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), w których jest 

wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji 

żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej 

żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym 

inkubatorze jest przetwarzanie żywności, odpowiadający § 2 ust. 1 pkt. 2 lit b) 

rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych 
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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 z późn. zm.)  

Zakres ten realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność 

na lata 2014-2023LGD „Wszyscy Razem ” (dalej „LSR”) przez:  

 Cel ogólny nr 1. Kreowanie oraz wspomaganie rozwoju 

gospodarczego obszaru LSR 

 Cel szczegółowy nr 1.1 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 

 Przedsięwzięcie nr 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej 

Warunki udzielania 

wsparcia oraz kryteria 

wyboru operacji wraz ze 

wskazaniem minimalnej 

liczby punktów, której 

uzyskanie jest warunkiem 

wyboru operacji 

 

Złożenie wniosku wraz z wymaganymi przepisami prawa załącznikami w miejscu i 

terminie podanym w ogłoszeniu. 

 

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi:  

 zostać oceniona jako zgodna z celami LSR, w tym zgodna z Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

 osiągnąć co najmniej jeden wskaźnik produktu zgodnie z dokumentem 

„Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem 

planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie 

pomocy wskaźnikami” – załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 1/2019, 

 uzyskać minimalną liczbę punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. 

b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 

społeczność (Dz.U. z 2015 r. poz. 378), tj. w ramach oceny spełnienia 

kryteriów wyboru określonych w załączniku nr 2 do ogłoszenia 03/2018- 

Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem 

planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie 

pomocy wskaźnikami.) oraz w dniu przekazania wniosków o udzielenie 

wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 

1303/2013 mieszczenie się operacji w limicie środków wskazanym w 

ogłoszeniu. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w 

ramach Lokalnych kryteriów wyboru operacji wynosi 61 punktów. 

Minimalna liczba punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru 

wynosi 24 punktów 

 w ocenie  wg  Lokalnych kryteriów wyboru operacji w dniu przekazania 

wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia nr 1303/2013 mieścić się w limicie środków wskazanym w 

ogłoszeniu. 

Wymagane dokumenty,  

potwierdzające spełnienie  

warunków udzielenia 

wsparcia  

oraz kryteriów wyboru 

operacji 

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami przepisami prawa. 

Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, zgodnie z 

wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 1/2019.  

 

Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku z wersją papierową. 

 

Limit dostępnych środków 

w  

ramach Ogłaszanego  

Razem: 500 000,00 zł 

- wkład EFRROW – 318 150,00 zł, 

- wkład publiczny środków krajowych stanowiący wkład własny wnioskodawcy –                  

181 850,00 zł 

- w przypadku JSFP wymagany wkład własny pochodzi z ich budżetu. 

 



 

 

 

 

Informacje o miejscu  

udostępnienia LSR, 

formularza  

wniosku o udzielenie 

wsparcia,  

formularza wniosku o 

płatność  

oraz formularza umowy o  

udzielenie wsparcia: 

LSR, Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami oraz Kryteria oceny i 

wyboru operacji dostępne są na stronie internetowej LGD www.lgdwr.pl.   

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z 

instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są w 

wersji elektronicznej na stronie internetowej ARiMR  http://www.arimr.gov.pl/dla-

beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-

operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-

spolecznosc.html   

Sposób składania wniosku: Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika albo 

osobę upoważnioną w 2 wersjach papierowych i wersji elektronicznej na płycie CD 

lub DVD w biurze LGD „Wszyscy Razem ”, ul. Opoczyńska  35; 26-415 Klwów. 

O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia wniosku do biura LGD. 

Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. 

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca. 

 

  

http://www.lgdwr.pl/
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http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html


 

 

 

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 1/2019 - Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze 

wskazaniem planowanych  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy 

wskaźnikami 

 

 

Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych  

do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami 

 
Cel ogólny LSR 

Cel ogólny 1. Kreowanie oraz wspomaganie rozwoju gospodarczego obszaru LSR 

 

Cel(e) szczegółowe LSR 

Cel szczegółowy 1.1 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 

Przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej 

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 

Liczba 

zrealizowanych 

operacji polegających 

na rozwoju 

istniejącego 

przedsiębiorstwa 

szt. 14 9 1 4 

 

 

  



 

 

 

 

Załącznik nr 2 Lokalne Kryteria Wyboru Operacji do naboru 1/2019 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI 

KRYTERIA W ODNIESIENIU DO NABORÓW OGŁASZANYCH W ZAKRESIE CELU SZCZEGÓŁOWEGO NR 1.1. WPIERANIE ROZWOJU 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 



 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

Załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze nr 1/2019  

Imię i Nazwisko/Nazwa wnioskodawcy: …………………………………………………………… 

Adres                                                    ……………………………………………………………      

Tytuł wniosku:    …………………………………………………………...  

UZASADNIENIE ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU 

*Beneficjent powinien szczegółowo uzasadnić zgodność operacji z poszczególnymi Lokalnymi kryteriami wyboru z odniesieniem do dokumentów oraz danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy. Uzasadnienie 

musi być spójne  i wynikać z wniosku o przyznanie pomocy, w szczególności z opisem planowanej operacji, planem finansowym, zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, opisem zadań wymienionych w zestawieniu 
rzeczowo-finansowym operacji oraz załącznikami do wniosku min. dokumentacją projektową i kosztorysem. Beneficjent może przedstawić dodatkowe załączniki, które uwiarygodnią uzasadnienie Lokalnych Kryteriów 

Wyboru i danych zawartych we wniosku. 
 

Kryterium: Uzasadnienie*: 

I. LICZBA 

UTWORZONYCH 

MIEJSC PRACY W 

WYNIKU REALIZACJI 

OPERACJI (STAN 

ŚREDNIOROCZNY) 

 

 

II. STATUS 

BENEFICJENTA 

 

III. WPŁYW OPERACJI 

NA POPRAWĘ STANU 

ŚRODOWISKA 

NATURALNEGO LUB 

KLIMATU OBSZARU LSR 

 

 

IV. WIEK 

WNIOSKODAWCY 

 



 

 

 

 

V. WYKORZYSTANIE 

ZASOBÓW LOKALNYCH 

 

VI. INNOWACYJNOŚĆ 

PROJEKTU 

 

VII. WKŁAD WŁASNY 

WNIOSKODAWCY W 

FINANSOWANIE 

PROJEKTU 

 

VIII. ZASIĘG 

ODDZIAŁYWANIA 

PROJEKTU 

 

IX. DORADZTWO LGD  

X. ODDZIAŁYWANIE 

OPERACJI NA GRUPĘ 

DEFAWORYZOWANĄ 

ZIDENTYFIKOWANĄ W 

LSR 

 

 

 

Miejscowość i data                                       podpis podmiotu ubiegającego się o 

przyznanie pomocy/ osób reprezentujących 

podmiot ubiegający się o przyznanie 

pomocy / pełnomocnika 



 

 

 

 

 


