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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 1/2022 z dn. 14.01.2022 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: 

Nr 

Przedsię-

wzięcia 

Zakres tematyczny naboru (nazwa 

Przedsięwzięcia LSR) 

Limit środków  

w naborze (zł) 

Forma i wysokość 

wsparcia 

1.1.1 

Tworzenie nowych przedsiębiorstw 

 

Wsparcie dotyczy operacji 

realizowanych w ramach zakresu 

określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a 

rozporządzenia* 

EUR: 218 543,51 € 

 

PLN [po 

indykatywnym 

kursie PLN/EUR 

4,00 zł]: 

874 174,04 zł 

Pomoc ma formę 

premii (ryczałtu) w 

wysokości: 

80 000,00 zł. 

 

* 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 (tekst jedn. Dz.U. 2019, poz. 

664, ze zm.) 

 

II. TERMIN NABORU WNIOSKÓW:     01.02.2022 r. – 14.02.2022 r. 

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. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Wniosek o przyznanie pomocy (komplet dokumentacji aplikacyjnej) w ramach naboru składany 

jest w trybie bezpośrednim, tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną 

w miejscu wskazanym w pkt. III ogłoszenia w terminie wskazanym w pkt. II ogłoszenia 

(decyduje data wpływu). 
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W naborze wniosków wnioskodawca składa dwa identyczne komplety dokumentacji aplikacyjnej. 

Komplet dokumentacji aplikacyjnej składa się z: 

a) wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część 

- w postaci papierowej, oraz 

b) płyty CD zawierającej postać elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy i 

ewentualnych załączników wymaganych dodatkowo w postaci elektronicznej zgodnie z 

instrukcją wypełniania wniosku. 

Dodatkowymi wymaganymi przez LGD załącznikami, które należy dołączyć w oryginale w postaci 

papierowej do wniosku o przyznanie pomocy są: 

a) oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru wraz z 

ewentualnymi załącznikami – na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Procedury 

naboru i oceny wniosków; 

b) oświadczenie wnioskodawcy o zapoznaniu się z Procedurą– według wzoru stanowiącego 

zał. nr 2 do Procedury; 

c) oświadczenie wnioskodawcy dotyczące niewykonywania działalności gospodarczej – 

według wzoru stanowiącego zał. nr 3 do Procedury. 

Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony elektronicznie lub czytelnym i trwałym 

pismem odręcznym, w języku polskim, na wymaganym formularzu, wydrukowany i opatrzony 

wymaganymi podpisami. Dokumenty należy zabezpieczyć przed ich samoistną dekompletacją – 

sugerowaną formą jest wpięcie kompletów dokumentacji aplikacyjnej w skoroszyt. 

 

V. INFORMACJA O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA FORMULARZY: 

Formularze dokumentów związanych z naborem wniosków są udostępnione: 

a) na stronie internetowej LGD: http://www.dolina-bugu.pl/dla-wnioskodawcow/premia-na-

utworzenie-firmy/ 

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: 

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-

ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3 

d) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, Okuninka 

XIII-1, 22-200 Włodawa. 

Procedura naboru i oceny wniosków w ramach wdrażania LSR LGD Stowarzyszenia „Poleska 

Dolina Bugu”, Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” oraz Lokalna 

Strategia Rozwoju są udostępnione na stronie internetowej LGD: http://www.dolina-bugu.pl/dla-

wnioskodawcow/procedura/ oraz dostępne do wglądu w siedzibie LGD (patrz. pkt III).  

VI. WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA: 

Warunki udzielenia wsparcia określone są w przepisach ustawy z dnia 20.02.2015r. o rozwoju 

lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz.1167, ze zm.) oraz w 

przepisach rozporządzenia MRiRW z dnia 24.09.2015r. 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 (tekst jedn. Dz.U. 2019, poz. 664, 

ze zm.) 
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VII. WARUNKI WYBORU OPERACJI:  

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o  naborze. 

VIII. KRYTERIA WYBORU OPERACJI DO DOFINANSOWANIA: 

Lokalne kryteria wyboru wraz opisem i zasadami przyznawania punktów za spełnianie danego 

kryterium oraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do 

wyboru operacji do dofinansowania stanowią załącznik nr 2 do 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 oraz 

DLA WNIOSKODAWCÓW/PROCEDURA. 

IX. INFORMACJA O WYMAGANYCH DOKUMENTACH 

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków wyboru 

operacji, kryteriów wyboru operacji, warunków udzielenia wsparcia stanowi załącznik nr 3 do 

ogłoszenia o naborze. 

X. PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA CELE, PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ WSKAŹNIKI 

LSR:  

Załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze. 

XI. ZAŁĄCZNIKI: 

1. Warunki wyboru operacji 

2. Lokalne kryteria wyboru dla zakresu tematycznego/przedsięwzięcia 1.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw 

3. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia, 

warunków wyboru operacji oraz kryteriów wyboru operacji 

4. Planowane do osiągnięcia cele, przedsięwzięcia oraz wskaźniki LSR 


