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

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”.  
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego  
w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2016 z dn. 30.09.2016 r. 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” 
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”  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
 

I.  ZAKRES TEMATYCZNY NABORU, LIMITY ŚRODKÓW, FORMA WSPARCIA: 
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Zakres tematyczny 
naboru (nazwa 

Przedsięwzięcia LSR) 

Limit 
środków  

w naborze (zł) 
Forma wsparcia 

1 1.2.1 

Rozwój infrastruktury 
turystycznej obszaru 
Wsparcie dotyczy 
operacji realizowanych 
w ramach zakresu 
określonego w § 2 , pkt. 
6 rozporządzenia* 

38
0 

00
0,

00
 

Pomoc ma formę refundacji 
poniesionych kosztów kwalifikowalnych.  
W przypadku podmiotów jakimi są 
jednostki sektora finansów publicznych  
intensywność pomocy wynosi 63,63%. 
W przypadku pozostałych podmiotów 
maksymalna kwota pomocy wynosi 
300 000,00 zł, a intensywność pomocy 
wynosi maks. 90% kosztów 
kwalifikowalnych. 

2 1.3.1 

Rozwój infrastruktury 
rekreacyjnej służącej 
inicjatywom lokalnym 
Wsparcie dotyczy 
operacji realizowanych 
w ramach zakresu 
określonego w § 2 , pkt. 
6 rozporządzenia* 

1 
75

0 
00

0,
00

 

Pomoc ma formę refundacji 
poniesionych kosztów kwalifikowalnych.  
W przypadku podmiotów jakimi są 
jednostki sektora finansów publicznych  
intensywność pomocy wynosi 63,63%. 
W przypadku pozostałych podmiotów 
maksymalna kwota pomocy wynosi 
300 000,00 zł a intensywność pomocy 
wynosi maks. 90% kosztów 
kwalifikowalnych. 
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3 1.3.3 

Wsparcie działalności 
artystycznej lokalnych 
zespołów z obszaru 
LGD 
Wsparcie dotyczy 
operacji realizowanych 
w ramach zakresu 
określonego w § 2  
pkt.1 lub pkt. 5 lub  
pkt. 8 rozporządzenia* 

20
0 

00
0,

00
 

Pomoc ma formę refundacji 
poniesionych kosztów kwalifikowalnych. 
W przypadku podmiotów jakimi są 
jednostki sektora finansów publicznych  
intensywność pomocy wynosi maks. 
63,63% kosztów kwalifikowalnych. 
W przypadku pozostałych podmiotów 
maksymalna kwota pomocy wynosi 
200 000,00 zł, a intensywność pomocy 
wynosi maks. 90% kosztów 
kwalifikowalnych. 

* Rozporządzenie MRiRW 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.2015, 
poz. 1570, z późn. zm.) 
 

II.  TERMIN NABORU:     17.10.2016r. – 15.11.2016r. 

III.  MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:  
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” 
Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa, woj. lubelskie, 
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 

IV.  TRYB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:  
Wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru składany jest bezpośrednio do LGD, tj. 
osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w miejscu wskazanym  
w pkt. III ogłoszenia w terminie wskazanym w pkt. II ogłoszenia. 

Komplet dokumentów aplikacyjnych (kompletny wniosek) składa się z: 
a) dwóch oryginalnych egzemplarzy wniosku w wersji papierowej wraz z załącznikami, 
b) jednego egzemplarza wniosku w wersji elektronicznej, 
c) oświadczenia o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru wraz z załącznikami – oryginał 

w wersji papierowej na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do procedury 
d) oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych  - oryginał w wersji 

papierowej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do procedury   
- dokumenty należy złożyć w sposób uniemożliwiający ich samoistną dekompletację (np. w 
skoroszycie). 
Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony elektronicznie, wydrukowany i 
podpisany przez osoby uprawnione. 

V. INFORMACJA O WYMAGANYCH DOKUMENTACH: 
Formularze dokumentów związanych z naborem wniosków są udostępnione: 

a) na stronie internetowej LGD: www.dolina-bugu.pl w menu górnym „DLA 
WNIOSKODAWCÓW”/OGŁOSZENIA O NABORZE 

b) na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 
http://prow.lubelskie.pl/dla-wnioskujacych/wzory-dokumentow 

c) na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020, 

d) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, Okuninka 
XIII-1, 22-200 Włodawa. 
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VI.  WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA W RAMACH NABORU: 
Warunki udzielenia wsparcia stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze. 

VII.  KRYTERIA WYBORU OPERACJI DO DOFINANSOWANIA: 
Lokalne kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie 
jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku stanowią załączniki nr 2-3 do niniejszego 
ogłoszenia o naborze. 
Ponadto lokalne kryteria wyboru są opublikowane na stronie internetowej LGD www.dolina-
bugu.pl w menu górnym DLA WNIOSKODAWCÓW/OGŁOSZENIA O NABORACH. 

Dokumentem niezbędnym do oceny projektu wedle obowiązujących w naborze kryteriów jest 
Oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru, składane na formularzu 
LGD dostępnym do pobrania na stronie internetowej LGD wraz z pozostałą dokumentacją 
konkursową. 

VIII.  ZAŁ ĄCZNIKI: 
1. Warunki udzielenia wsparcia 
2. Lokalne kryteria wyboru dla zakresu tematycznego/przedsięwzięcia 1.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej 

obszaru oraz 1.3.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej służącej inicjatywom lokalnym 
3. Lokalne kryteria wyboru dla zakresu tematycznego/przedsięwzięcia 1.3.3 Wsparcie działalności artystycznej 

lokalnych zespołów z obszaru LSR  
4. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz 

kryteriów wyboru operacji 
5. Planowane do osiągnięcia cele, przedsięwzięcia oraz wskaźniki LSR. 

 
 

 


