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OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 

NR 2/2016 

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków w ramach 

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

przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  

I. Termin składania wniosków: 

Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w dni 

robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, w terminie od 24.10.2016 r. do 18.11.2016 r. 

Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym 

terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku. 

 

II. Miejsce składania wniosków: 
Wnioski należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki,  ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta. 

 

III. Formy wsparcia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020:  

 Do 50% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą; 

 do 60% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 

i zobowiązujących się do zatrudnienia osób/osoby z grup defaworyzowanych; 

 do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 

w zakresie usług turystycznych (okołopobytowych) lub produktów/usług opartych o lokalne zasoby 

i zobowiązujących się do zatrudnienia osób/osoby z grup defaworyzowanych; 

 

IV. Zakres tematyczny operacji: 

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie: rozwijanie działalności gospodarczej. 

 

V. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru: 

 szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie 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 z póź. zm. 

 Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 36 punktów oraz spełniać minimum 

punktowe w kryterium 1, 4, 9, 10 oraz 16. 

 

VI. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru: 

 Wniosek o przyznanie pomocy; 

 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy; 

 Biznes plan; 

 Weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 

 Kryteria wyboru i oceny operacji w ramach LSR i operacji własnych wraz z procedurą ustalania lub 

zmiany kryteriów Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki; 

 

VII. Limit dostępnych środków w naborze – 2 000 000,00 złotych. 
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VIII. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej: 
Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy 

niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej 

Stowarzyszenia Kraina Drwęcy i Pasłęki: http://www.leader.frrl.org.pl/aktualne-nabory/ oraz w Biurze 

Stowarzyszenia Kraina Drwęcy i Pasłęki ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta. 

 

IX. Dodatkowe informacje. 

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura Stowarzyszenia Krainy 

Drwęcy i Pasłęki – tel./fax (089) 647 57 45, e-mail: leader@frrl.org.pl w godzinach od 7.00 do 15.00. 
 

 

mailto:leader@frrl.org.pl

