
 

 

Ogłoszenie nr 15/2019 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” działające na terenie gminy Brwinów 

oraz miast Podkowa Leśna i Milanówek ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach 

poddziałania 19.2 „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. 

Ogłoszenie nr 15/2019 
Przedsięwzięcie I.1.1. Wspieranie powstawania nowych przedsięwzięć gospodarczych i 

społecznych. 

Termin trwania naboru Od 11-25 października 2019 r. do godz. 15:00 

Miejsce składania 
wniosków 

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”  
ul. Świerkowa 1 05-807 Podkowa Leśna          
Pon.-pt. w godz. 9:00- 16:00 

Forma wsparcia Refundacja w wysokości do 63,36% kosztów kwalifikowanych - w 
przypadku jednostki sektora finansów publicznych. 
Refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku 
podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje 
się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej. 
Refundacja do 100% - w przypadku pozostałych podmiotów. 
Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie 
realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
wynosi 300 tys. złotych na jednego beneficjenta. 
Wprowadza się limit kwot pomocy do wysokości kwoty ogłoszonego 
naboru. W przypadku JST Limit dotyczy kwoty obciążającej budżet LSR, 
czyli uwzględniający wkład EFRROW w wysokości do 63,63% oraz 
36,37% stanowiący wkład własny beneficjenta. 

Zakres tematyczny 
operacji 

Operacje zgodne z opisem przedsięwzięcia I.1.1. Wspieranie 
powstawania nowych przedsięwzięć gospodarczych i społecznych. 
Operacje w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i 
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub 
kulturalnej. Zgodnie z par.2 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 
24 września 2015r.poz.1570 Dz.U. z dnia 9 października 2015 r z późn. 
zm. 
Wskaźnik produktu: 
1)Liczba operacji obejmujących budowę, przebudowę i wyposażenie 
obiektów należących do podmiotów działających w sferze kultury i 
lokalnej gospodarki. 

Warunki udzielenia 
wsparcia 

Operacja musi być zgodna z Programem (PROW 2014-2020) oraz ze 
Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalną 
objętą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
(LSR)  
http://zielonesasiedztwo.pl/wp-content/uploads/2019/09/LSR_-
07_19Aktualna.pdf 
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w tym realizować wskaźniki określone w LSR „Zielonego Sąsiedztwa” 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia nr 15/2019 (Planowane do 
osiągnięcia w wyniku realizacji operacji cele ogólne, szczegółowe, 
przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki). 
O pomoc ubiegać mogą się podmioty określone w par. 3 
rozporządzeniu MRiRW z dnia 24 września 2015r poz. 1570 Dz.U. z 
dnia 9 października 2015 r z późn. zm. 

Kryteria wyboru operacji 
wraz ze wskazaniem 
minimalnej ilości 
punktów, której 
uzyskanie jest warunkiem 
wyboru operacji 

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi 
spełnić warunki określone 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 poz. 1570, a ponadto - spełnić warunki oceny wstępnej, - 
zostać uznany za zgodny z LSR, w tym - zgodny z warunkami 
przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, a ponadto - średnia arytmetyczna z 
ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi 
osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 60 pkt. 
O wybraniu projektu do dofinansowania decyduje kolejność pod 
względem liczby punktów uzyskanych w wyniku oceny według 
lokalnych kryteriów wyboru operacji. 
Projekty są wybierane do limitu pomocy wskazanego w niniejszym 
ogłoszeniu, w przypadku jsfp limit określany jest względem wartości 
całkowitej projektu. 
Minimalna całkowita wartość projektu wynosi 50 tys. zł. 
Wymagane jest złożenie fiszki projektowej. 
Karta weryfikacji operacji, oceny zgodności z LSR, oceny według 
lokalnych kryteriów oraz fiszka projektowa dostępne są na stronie 
http://zielonesasiedztwo.pl/strefa-beneficjenta/projekty-
infrastrukturalne/wnioski-i-instrukcje/ 
 

Wymagane dokumenty, 
potwierdzające 
spełnienie warunków 
udzielenia wsparcia oraz 
kryteriów wyboru 
operacji 

 Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami 
wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta 

 Dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów 
wyboru operacji. 

 Wypełniona fiszka projektowa 

Limit dostępnych 
środków w ramach 
ogłaszanego naboru 

568 208 zł (pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiem złotych)  

Informacje o miejscu 
udostępnienia LSR, 
formularza wniosku o 
udzielenie wsparcia, 
formularza wniosku o 
płatność oraz formularza 
umowy o udzielenie 
wsparcia 

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz 
z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia 
dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej 
Samorządu Województwa Mazowieckiego (www.prow.mazowia.pl ), 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl ) 
oraz stronie LGD „Zielone Sąsiedztwo” 
http://zielonesasiedztwo.pl/strefa-beneficjenta/projekty-
infrastrukturalne/wnioski-i-instrukcje/ 
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Sposób składania wniosku Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przez osobę 
upoważnioną w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących 
oryginalnych egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na płycie CD 
(2 szt.) wraz z wymaganymi załącznikami.  
UWAGA: Skan wniosku nie stanowi wymaganej wersji elektronicznej. 
Płyta DC powinna zawierać: wniosek o przyznanie pomocy – plik w 
formacie .xls, pozostałe załączniki w formacie .pdf 
Załączniki drugiego wniosku mogą zostać złożone jako kopie 
potwierdzone za zgodność z oryginałem w biurze LGD „Zielone 
Sąsiedztwo”.  
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD 
„Zielone Sąsiedztwo” . Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą 
elektroniczną nie będą uwzględniane. Wniosek powinien być 
podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu 
oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie 
wniosku odpowiada wnioskodawca. 

Informacje dodatkowe Doradztwo w zakresie naboru wniosków, przygotowywania wniosku, 
przygotowania i złożenia dokumentów i załączników prowadzone jest 
przez pracowników biura LGD telefonicznie od poniedziałku do piątku 
w godz. od 09:00 do 16:00 (tel.) 22 724 58 90 lub osobiście, po 
wcześniejszym umówieniu się. Informujemy, że nie będzie 
możliwości konsultowania wniosku i załączników oraz sprawdzania 
dokumentacji w ostatnim dniu naboru. UWAGA – W przypadku gdy 
dwa wnioski uzyskają taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście 
rankingowej  decyduje termin (dzień, godzina) przyjęcia wniosku. 

 


