Nr ogłoszenia: 6/2021
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
działająca na terenie gmin: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka,
Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator
informuje o możliwości składania
wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu:
rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności
gospodarczej

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 udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 22 lutego 2021 do 08 marca 2021
Wnioski

należy

składać

bezpośrednio

Stowarzyszenie

Dolina

Karpia

w

siedzibie

miejscowość:

Lokalnej

32-640

Zator,

Grupy
ul.

Działania
Rynek

2,

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Wniosek składany jest w formie dokumentu elektronicznego wgranego do Platformy
Obsługi Projektów (POP) dostępnej na stronie internetowej www.dolinakarpia.org
i nagranego na płycie CD/DVD, oraz w formie papierowej, tożsamej z wersją
elektroniczną, w liczbie 2 egzemplarzy.

Zakres tematyczny operacji:
Cel ogólny 1: Rozwój gospodarczy małych miast oraz terenów wiejskich
Cel szczegółowy 1.2: Rozwój lokalnej przedsiębiorczości
Przedsięwzięcie 1.2.2: Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego
przedsiębiorstwa – 2
Warunki udzielenia wsparcia:

1. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez
Społeczność (LSR), w tym:
- zgodność operacji z naborem (złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym
w ogłoszeniu o naborze, zgodność zakresu tematycznego operacji z tematycznym
zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze),
- zgodność operacji z programem, w ramach którego jest planowana realizacja
operacji (PROW na lata 2014-2020), zgodność z warunkami wyboru operacji
określonymi w ogłoszeniu o naborze, zgodność wnioskowanej formy wsparcia
z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
- realizacja przez operację co najmniej jednego celu ogólnego i jednego celu
szczegółowego LSR, co spowoduje podniesienie wartości co najmniej jednego
wskaźnika produktu przypisanego do przedsięwzięcia objętego naborem o co
najmniej jedną jednostkę miary.
2. Zgodność operacji z kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby
punktów.
Kryteria wyboru operacji:
Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.dolinakarpia.org oraz
w wersji papierowej w Biurze LGD.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji
wynosi: 40% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. 25.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy
o przyznaniu pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz
umowy o przyznaniu pomocy, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na
stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia oraz do wglądu
w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: 32-640 Zator, ul. Rynek 2,
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00
Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 369 201,80 zł.

Grupy defaworyzowane określone w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia: osoby młode do 35
roku życia, osoby starsze powyżej 50 roku życia, kobiety, rybacy
Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na
lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia:


wielkość wsparcia: nie więcej niż 300 000,00 zł (w okresie realizacji programu),



intensywność pomocy: do 65%, grupy defaworyzowane do 70% chyba,
że wnioskodawca zadecyduje o zwiększeniu wkładu własnego,



wnioskowana kwota pomocy: nie więcej niż 200 000,00 zł na jedną operację.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł.
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:
1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami
2. Biznesplan
3. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów wyboru operacji,
zgodnie z opisem poszczególnych kryteriów.
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są
w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 33/ 841 05 84 w godz. od
8.00 do 16.00

