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OGŁOSZENIE NR 02/2017 

STOWARZYSZENIE PÓŁNOCNOKASZUBSKA  

LOKALNA GRUPA RYBACKA (PLGR) 
 

ogłasza tematyczny nabór 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 na lata 2014-2020 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  
19 grudnia 2016 r. – 16 stycznia 2017 r. 

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:  

Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę 

uprawnioną do reprezentacji) w biurze Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka 

ul. Portowa 15, 84-120 Władysławowo, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30; 

 

FORMA WSPARCIA:  

Refundacja 

 

ZAKRES TEMATYCZNY: 

PRZEDSIĘWZIĘCIE LSR: 2.2.2 ZWIĘKSZANIE KONKURENCYJNOŚCI SEKTORA 

MIKRO I MAŁYCH FIRM NA OBSZARZE  
w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust. 1 p. 2  lit. c Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015r 

(Poz. 1570)  zmienionego Rozporządzeniem MRiRW z dnia 25 sierpnia 2016 r. (Poz. 1390) tj. „Rozwijanie 

działalności gospodarczej” 

 

TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:  
Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez PLGR 

należy składać wraz z wymaganymi załącznikami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem: 

1. w 2 tożsamych egzemplarzach w wersji papierowej, podpisane przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Wnioskodawcy  

2. w wersji elektronicznej (wraz z kopiami załączników)  

 w postaci plików elektronicznych zapisanych na nośniku danych (płyta CD lub inny) 

 

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA: 

1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

2. Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze. 

3. Spełnienie warunków udzielenia wsparcia, w tym: 

a. Podmiot ubiegający się o wsparcie spełnia warunki ubiegania się o wsparcie w zakresie 

określonym w § 2 ust. 1 p. 2 lit. c  Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach podziałania „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

b. Złożenie wszystkich obligatoryjnych dokumentów zgodnie z „Listą wymaganych 

dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów 

wyboru” określoną w załączniku nr 2 do ogłoszenia, 

c. Realizacja operacji przyczyni się do realizacji celów ogólnych i szczegółowych LSR, przez 

osiąganie zaplanowanych dla danego zakresu wsparcia wskaźników (zgodnie z załącznikiem  

nr  3  do  ogłoszenia zawierającym  wskaźniki  obligatoryjne dla przedsięwzięcia 2.2.2). 

4. Zgodność operacji z LSR, w tym zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w 

PROW na lata 2014-2020. 
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5. Uzyskanie co najmniej minimalnego progu punktowego, aby projekt mógł być wybrany do 

dofinansowania,  tj.  40% maksymalnej  liczby możliwych  do uzyskania punktów  pod  kątem 

lokalnych kryteriów wyboru (tj. 40 pkt.).  

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O ZASADACH PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA 

WNIOSKÓW ORAZ: 

 

 wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy, 

 wzór formularza biznesplanu, 

 wzór formularza wniosku o płatność, 

 wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy, 

 Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020, 

 kryteria dostępu oraz kryteria wyboru operacji przez PLGR oraz zasady przyznawania 

punktów za spełnienie danego kryterium wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów, 

 lista wymaganych dokumentów,   

 wzór oświadczenia Wnioskodawcy, że dana inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę 

ani zgłoszenia robót budowlanych, 

 oświadczenie o zatrudnieniu, 

 oświadczanie o promocji operacji. 

 

znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka; ul Portowa 15, 

84-120 Władysławowo oraz na stronie internetowej www.plgr.pl 

 

LIMIT DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW: 

Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 800 000 zł 

 

MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA: 

Wnioskowana kwota pomocy na jedną operację nie może przekroczyć 300 000 zł 

 

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA: 

50% kosztów kwalifikowalnych operacji  

 
 

Załączniki:  

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

warunkiem wyboru operacji. 

2. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia. 

3. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz 

zakładane do osiągnięcia wskaźniki  

4. Wzór oświadczenia Wnioskodawcy, że dana inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę ani 

zgłoszenia robót budowlanych.  

5. Wzór oświadczenia Wnioskodawcy o zatrudnieniu 

6. Wzór oświadczenia Wnioskodawcy o promocji operacji  

 

Informacji udziela: 

Biuro Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka. 

Pytania należy kierować na adres email: biuro@plgr.pl  

lub telefonicznie: (058) 774-68-90; 722 224 585 

 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Materiał opracowany przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką 

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 

„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 
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