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Załącznik nr 1 do ogłoszenia  
o naborze nr 1/2017  

 

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA 

Warunki przyznania premii na podj ęcie działalności gospodarczej przez Lokalną Grupę 
Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”: 

1. Wnioskodawca należy do jednej z grup defaworyzowanych wskazanych w LSR, tj.: 
1) osoby długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez pracy łącznie przez co najmniej 12 

m-cy w ciągu 2 lat wstecz od dnia złożenia wniosku do LGD), 
2) osoby młode 18-35 lat, 
3) osoby w wieku 50+, 
4) kobiety zamieszkałe na obszarze gmin wiejskich objętych LSR. 

2. Wniosek wraz z załącznikami został złożony w sposób zgodny z ogłoszeniem o naborze: 
a) w miejscu i w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, 
b) bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, 
c) jest zgodny z formą wsparcia (premia). 

3. Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze. 
4. Operacja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 

(LSR) Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”, tj.: 
− jest zgodna z celem ogólnym LSR „Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności oraz 

równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru LSR” oraz 
− jest zgodna z jednym celem szczegółowym LSR: 

• 1.1 Wspieranie przedsiębiorczości na obszarze LSR -  poprzez realizację wskaźnika: 
liczba utworzonych miejsc pracy (w tym samozatrudnienie) oraz 

− jest zgodna z jednym przedsięwzięciem LSR: 
• 1.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw – poprzez realizację wskaźnika: liczba 

operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa oraz 
− jest zgodna z PROW na lata 2014-2020 – wytyczne w zakresie zgodności z PROW 

zawarte są w karcie weryfikacji zgodności operacji z PROW na lata 2014-2020 
(stanowiącej załącznik nr 7 do „Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania 
LSR”). 

5. Operacja otrzymała co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie według lokalnych 
kryteriów wyboru, tj. co najmniej 11 pkt.  

6. Operacja mieści się w 150 % limitu środków wskazanego w ogłoszeniu o naborze. Wnioski 
mieszczące się między 100% a 150% limitu środków tworzą tzw. „listę rezerwową” – są 
poddawane weryfikacji przez Zarząd Województwa Lubelskiego w sytuacji zwolnienia się 
środków w ramach 100% limitu. 

 
 

Okuninka, dn. 03.02.2017r. 


