
STOWARZYSZENIE "LGD 7 - Kraina Nocy i Dni" 

ul. T. Kościuszki 7 

62-840 Koźminek 

tel./fax 627637068 

www.lgd7krainanocyidni.pl 

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

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2017 

 

Lokalna Grupa Działania „Stowarzyszenie LGD7-Kraina Nocy i Dni”  informuje, 

iż ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego PROW na lata 2014-2020 

Przedsięwzięcie 2.1.2 „Nasze firmy – nasze stabilne miejsca pracy” 

 

Termin i miejsce składania wniosków: 

29 marca 2017 – 12 kwietnia 2017, w godz. 8.00 - 15.00 

Wniosek o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia 

„LGD7-Kraina Nocy i Dni”, ul. T. Kościuszki 7; 62-840 Koźminek.  

Wniosek wraz z wszystkimi załącznikami składa się w 2 egzemplarzach  wersji 

elektronicznej: na 1 płycie CD oraz na 1 pamięci USB i  w 2 egzemplarzach wydruku, 

w dwóch opisanych segregatorach. 

 

Wnioskodawcy: 

Osoba lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą w formie mikro lub małego 

przedsiębiorstwa 

 

Forma wsparcia: 

Refundacja – do 50% lub do 70% dla branży przetwórstwa przemysłowego (PKD 

Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe, dział 10 produkcja artykułów spożywczych oraz 

dział 11 produkcja napojów) 

 

Limit dostępnych środków: 

1 000 000 zł 

 



 

 

Wysokość pomocy: 

Do 300 000 zł (całkowita wartość projektu nie może być niższa niż 50 000 zł) 

 

  

Zakres tematyczny operacji: 

Rozwijanie działalności gospodarczej. 

 

Warunki udzielenia wsparcia: 

Spełnienie warunków określonych w rozporządzeniu 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 

(Dz.U.2015.1570 ze zm.) (pobierz) oraz zgodność z celem 1.1 LSR oraz wskaźnikami 

określonymi dla przedsięwzięcia. 

 

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której 

uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów pobierz 

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 32 punktów podczas oceny 

według kryteriów wyboru operacji. 

 

Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie 

wsparcia, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o udzielenie 

wsparcia oraz o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie 

warunków udzielenia wsparcia: 

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2020  

z perspektywą do 2023 pobierz 

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - pobierz 

Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z - pobierz 

http://lgd7krainanocyidni.pl/upload/files/Rozporz%C4%85dzenie%20-%20Wsparcie%20na%20wdra%C5%BCanie%20operacji%20w%20ramach%20strategii%20rozwoju%20lokalnego%20kierowanego%20przez%20spo%C5%82eczno%C5%9B%C4%87.pdf
http://lgd7krainanocyidni.pl/upload/files/Za%C5%82%2011%20LOKALNE%20KRYTERIA%20WYBORU%20OPERACJI%20akt1%20po%20konsultacjach%20%E2%80%94%20kopia.pdf
http://lgd7krainanocyidni.pl/upload/files/Stowarzyszenie%20LGD7%20LSR%202014-2020%2001-02-2017%20-%20druk%20%E2%80%94%20kopia.pdf
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2016/2_z/WoPP_inne/aa/WoPP_19_2__I_2z_.pdf
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2016/2_z/WoPP_inne/b/WoPP_19_2__I_2z_.xlsx


 

 

Generator Wniosku - pobierz 

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - pobierz  

Biznesplan (.pdf) - pobierz 

Biznesplan (.docx) - pobierz 

Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - pobierz 

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu - pobierz  

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości 

przedsiębiorstwa 

• Oświadczenie (.pdf) - pobierz 

• Oświadczenie (.excel) - pobierz 

Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o 

wielkości przedsiębiorstwa - pobierz  

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - pobierz 

Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - pobierz 

Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - pobierz 

Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych 

(pdf.) - pobierz 

Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach 

publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – 

Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) 

- pobierz 

Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - pobierz 

Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - pobierz 

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - pobierz  

Załącznik dodatkowy nr 1 pobierz 

Oświadczenie wnioskodawcy pobierz 

 

Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 

2014-2020 pobierz 

 

https://wopp-19-2-inne.arimr.gov.pl/
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2016/2_z/WoPP_inne/IW_WoPP_2_Z_POPRAWIONA_MJ_27_11.16.pdf
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2016/2_z/WoPP_inne/BP_I_2z.pdf
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2016/2_z/WoPP_inne/BP_I_2z.docx
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/BP_inne.xlsx
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/IPbiznesplan_06022017.pdf
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2016/I_inne/Oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa.pdf
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2016/I_inne/Oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa_a.xlsx
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2016/I_inne/Zasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_przedsiebiorstwa.pdf
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/umowa_w4.pdf
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/zalacznik_1_w4.pdf
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/zalacznik_2_w4.pdf
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/zalacznik_3_w4.pdf
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/zalacznik_3a_w4.pdf
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2016/2_z/WoP_inne/WoP_19_2_I_W__2z_IW.pdf
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2016/2_z/WoP_inne/WoP_19_2_I_W__2z_IW.xlsx
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2016/2_z/WoP_inne/IWoP_19_2_I_W_2z_IW.pdf
http://lgd7krainanocyidni.pl/upload/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20dodatkowy%20nr%201%20-%20ROZWIJANIE%20DZIA%C5%81ALNO%C5%9ACI%20GOSPODARCZEJ.doc
http://lgd7krainanocyidni.pl/upload/files/o%C5%9Bwiadczenie%20wnioskodawcy.docx
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2016/Tabela_19_2__16122016a.pdf


 

 

 

 


