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Lokalna Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą”  

działająca na terenie gmin: Fałków, Krasocin. Łopuszno, Radoszyce, Słupia 
Konecka     

 
Ogłasza nabór wniosków nr 3/2022 o przyznanie pomocy na operacje w ramach 
przedsięwzięcia 1.2.7 Podejmowanie działalności gospodarczej. 
 
W ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
  
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie  od 07.10.2022 r. do 20.10.2022 r. 

 
Ogłoszenia o naborze wniosków znajdują się na tablicy ogłoszeń, Biurze oraz stronie 

internetowej Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą”  www.nadczarnaipilica.pl.  
 
Wnioski (2 egzemplarze wraz wersją elektroniczną) należy składać bezpośrednio w Biurze 
Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą”, 26-070 Łopuszno, ul. Konecka 12, od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00. Ostateczny termin składania wniosków upływa  
20 października 2022 roku o godzinie 16.00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć 
na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. 
 
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o 
udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz wzór umowy o udzielenie wsparcia  
udostępnione są na stronie Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą” 
www.nadczarnaipilica.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i 
Pilicą”, 26-070 Łopuszno, ul. Konecka 12, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00. 
 
Wysokość dostępnych środków na operacje w ramach naboru na przedsięwzięcie 1.2.7 
Podejmowanie działalności gospodarczej wynosi 150 000,00 euro w przeliczeniu na złote 
według indykatywnego kursu (4,00 zł/euro) wynosi 600 000,00 zł. 
 
O wsparcie mogą się ubiegać osoby fizyczne – spełniające 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 na lata 
2014-2020 (Dz.U.poz.1570 z poźn. zm.)  
 
Formą wsparcia jest ryczałt (premia). 
Wysokość wsparcia na jedną operację wynosi 75 000,00 zł 
 
Zakres tematyczny operacji: podejmowanie działalności gospodarczej, podnoszenie 
kompetencji osób realizujących operacje.  
 
   

http://www.nadczarnaipilica.pl/
http://www.nadczarnaipilica.pl/


                                                                                                                              

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

 
Kryteria wyboru operacji: 
 

Lp. Kryteria dla przedsięwzięć 
Liczba 

punktów1 
Definicja / wyjaśnienie 

1. 

 

 

W budżecie operacji zaplanowano min. 30% środków na działania 

innowacyjne przynajmniej na poziomie lokalnym (obszar 1 gminy) 

 

0 lub 3 

Operacja zakłada wdrożenie 

innowacji produktowej, 

technologicznej lub 

usługowej. Środki muszą być 

określone rzeczowo i 

kwotowo w sposób 

identyfikowalny w 

biznesplanie w pkt: 

Zestawienie przewidywanych 

wydatków niezbędnych do 

realizacji operacji. 

2. 

 

W budżecie operacji zaplanowano min. 5% środków na działania 

mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające 

zmianom klimatu 

0 lub 2 

Środki muszą być określone 

rzeczowo i kwotowo w sposób 

identyfikowalny w 

biznesplanie w pkt: 

Zestawienie przewidywanych 

wydatków niezbędnych do 

realizacji operacji. 

3. 

 

W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% środków na działania, 

które oprócz promocji operacji będą informować o przyznaniu 

wsparcia przez LGD w ramach LSR 

0 lub 2 

Środki muszą być określone 

rzeczowo i kwotowo w sposób 

identyfikowalny w 

biznesplanie w pkt: 

Zestawienie przewidywanych 

wydatków niezbędnych do 

realizacji operacji. 

4. 

 

Wnioskodawca spełnia 2 z 3 warunków: posiada doświadczenie, 

wiedzę lub zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji 
0 lub 2 

Na podstawie deklaracji we 

wniosku  

i przedstawionych 

dokumentów. 

Poza deklaracją 

wnioskodawcy, że spełnia 

kryterium w danym zakresie 

należy: 

w przypadku doświadczenia 

zgodnego z  zakresem operacji 

należy przedstawić stosowne  

dokumenty potwierdzające 

takie jak: umowa o pracę/ 

cywilna/ o wolontariacie z 
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zakresem obowiązków lub 

opisem stanowiska 

adekwatnym do zakresu 

planowanej operacji. 

W przypadku wiedzy zgodnej 

z zakresem operacji należy 

przedstawić stosowne 

dokumenty potwierdzające 

takie jak: dyplom ukończenia 

studiów, świadectwo 

ukończenia szkoły, certyfikat 

lub zaświadczenie ukończenia 

kursu lub szkolenia 

adekwatnych do zakresu 

planowanej operacji. 

Pod pojęciem zasoby rozumie 

się zarówno zasoby materialne 

jak i niematerialne. W katalog 

zasobów materialnych, 

wchodzi przede 

wszystkim rzeczowy majątek 

trwały podmiotu, taki jak: 

nieruchomości, maszyny, 

środki transportu, jak również 

inne przedmioty, które będą 

wykorzystane przy realizacji 

zadania w ramach operacji. 

Natomiast zasobami 

niematerialnymi mogą być 

posiadane przez podmiot 

licencje, patenty, prawa 

autorskie itp. 

Aby potwierdzić posiadane 

zasoby należy je opisać w 

sposób wymagany w  

biznesplanie w części: 

Posiadane zasoby, które będą 

wykorzystywane do 

prowadzonej działalności 

gospodarczej. Ponadto należy 

udokumentować ich 

posiadanie (tytuł prawny do 

nieruchomości, umowa 

najmu/użyczenia, faktura, 

potwierdzenie zakupu itp.). 
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5. 

 

Wnioskodawca będzie prowadził działalność w branży kluczowej dla 

rozwoju obszaru LSR zgodnie z nr sekcji/działu PKD wskazanym w 

LSR 

0 lub 3 

Na podstawie oświadczenia 

informacji we wniosku i w 

załączonych do niego 

dokumentach (przede 

wszystkim biznesplanu). 

Warunkiem przyznania 

punktów jest wskazanie kodu 

Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD) 

planowanej działalności jako 

działalności głównej 

(przeważającej) i 

odzwierciedlenie tego w 

kosztach niezbędnych do 

realizacji operacji, jak również 

w planowanej sprzedaży. Kod 

PKD musi wpisywać się w 

sekcję/dział PKD określony 

jako branża kluczowa w LSR. 

 

6. 

 

Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez 

pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym 

danego Konkursu 

0 lub 2 

Na podstawie dokumentów 

potwierdzających doradztwo 

lub szkolenie takich jak: lista 

obecności, karta szkoleń, 

rejestr udzielonego doradztwa. 

7. 

 

Operacja zakłada utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy 0 lub 3 

Na podstawie informacji we 

wniosku i w załączonych do 

niego dokumentach (przede 

wszystkim biznesplanu). Żeby 

kryterium zostało uznane za 

spełnione należy utworzyć 

minimum jeden dodatkowy, 

cały etat na podstawie umowy  

o pracę w przeliczeniu na 

etaty średnioroczne. 

8. 

 

Wnioskodawca jest osobą należącą lub zatrudni osobę z grupy 

defaworyzowanej określonej w LSR 
0 lub 3 

Na podstawie informacji we 

wniosku i w załączonych do 

niego dokumentach i 

oświadczeniach. W przypadku 

samozatrudnienia się 

wnioskodawcy jako osoby 

bezrobotnej należy dołączyć 

zaświadczenie z Urzędu Pracy 
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o posiadaniu statusu osoby 

bezrobotnej. W przypadku 

zatrudnienia przez 

wnioskodawcę pracownika 

kobiety lub/i osoby 

bezrobotnej konieczne jest 

stosowne oświadczenie i 

deklaracja we wniosku o 

zgodności z grupą 

defaworyzowaną, spójne z 

innymi informacjami we 

wniosku (np. koszty 

zatrudnienia pracownika). 

9. 

 

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku ma miejsce zamieszkania 

na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy 
0 lub 3 

Na podstawie zaświadczenia z 

właściwej ewidencji ludności 

o miejscu zameldowania na 

pobyt stały lub czasowy, 

wydanego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed dniem złożenia 

wniosku. 

10. 

 

Preferuje się operacje, które w swoim zakresie rzeczowym nie 

obejmują robót budowlanych 
0 lub 3 

Na podstawie informacji we 

wniosku i w złączonych do 

niego dokumentach (przede 

wszystkim w biznesplanie) 

SUMA (max 26)  X 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 30% . 

 
 
Przed oceną punktową Lokalna Grupa Działania przeprowadza weryfikację spełniania przez 
Wnioskodawcę i operację objętą wnioskiem o przyznanie pomocy warunków przyznania 
pomocy określonych w obowiązujących przepisach prawa, Strategii Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność oraz niniejszym ogłoszeniu. W przypadku niespełnienia 
powyższych warunków operacja nie może zostać wybrana do dofinansowania i nie podlega 
dalszej ocenie. 
 

Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków                  
i kryteriów wyboru operacji: 
 

1. Dokumenty potwierdzające doświadczenie, wiedzę, zasoby zgodne z zakresem 
planowanej operacji. 

2. Dokumenty i oświadczenie potwierdzające przynależenie lub zatrudnienie osoby            
z grupy  defaworyzowanej. 

3. Dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 

12 miesięcy 
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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. 
 
Rodzaj i wartość zakładanych do osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu: 
 
Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego  przedsiębiorstwa -  
8 
 
Wskaźniki rezultatu:  
Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem). Założona wartość wskaźnika do osiągnięcia – 8 

 

 


