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

 

NABÓR NR 1/2020 

 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „BRACTWO KUŹNIC” 

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy 

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 
na przedsięwzięcie 3.1.1 - „ Inkubatory” i „akceleratory” przedsiębiorczości 

wskazane w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 
na lata 2014-2020 LGD „Bractwo Kuźnic” 

 
Zakres tematyczny operacji:  

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez spo-
łeczność poprzez PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, w tym podnoszenie kompetencji 

osób realizujących operacje w tym zakresie ( § 2 ust1 pkt 2 lit. a) o którym mowa  
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 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 PROW na lata 

2014–2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1570 z późniejszymi zmianami). 
Termin i miejsce składania wniosków: od 24.11.2020r. do 09.12.2020r. 
Biuro Lokalnej Grupy Działania „Bractwo Kuźnic” 

ul. Strażacka 60, 42-262 Poczesna  

(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00.) 

 

Limit dostępnych środków: 660 000,00 zł/165 000,00 euro (przeliczone po kursie 4 zł/euro) 

(BONUS FINANSOWY)  

 

Forma wsparcia: Premia 60 000,00 zł 

 

Tryb składania wniosków: 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach 

wersji papierowej (każdy egzemplarz wniosku powinien być trwale spięty i umieszczony  

w oddzielnym skoroszycie lub segregatorze) oraz w wersji elektronicznej, przy czym wersja 

elektroniczna powinna zawierać tylko formularz wniosku o przyznanie pomocy.   
Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika) w miejscu i terminie 

wskazanym w ogłoszeniu.  

Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii: datą i godziną złożenia wniosku, pieczęcią LGD  

i podpisem osoby przyjmującej. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu  

do biura LGD „Bractwo Kuźnic”.  

 

Ze względu na błędy programowe wykluczono możliwość składania wniosku o przyznanie pomocy  

przy użyciu generatora wniosku. 
 

 

 

 

 

 

 



Warunki udzielenia wsparcia:  

Operacja musi: 

 spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

24.09.2015 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 PROW na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1570 

z późniejszymi zmianami); 

 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych z późniejszymi zmianami.  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z późn. zm. 

 spełnić warunki wstępnej oceny wniosków; 

 zostać uznaną za zgodną z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 

 zostać uznana za zgodną z LSR „Bractwo Kuźnic” : 

- z celem ogólnym 3. - Wzrost liczby i siły firm lokalnych oraz podwyższenie jakości rynku pracy 
dla mieszkańców LGD Bractwo Kuźnic 
 - z celem szczegółowym 3.1 – Wzrost poziomu dostępności do udogodnień ułatwiających zakładanie  
i rozwój firm lokalnych 
- z przedsięwzięciem 3.1.1 – „ Inkubatory” i „akceleratory” przedsiębiorczości 
- osiągnąć co najmniej jeden wskaźnik rezultatu i produktu 
zgodnie z dokumentem „Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, 
przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki” załączonym do ogłoszenia o naborze; 

 uzyskać minimum punktowe tj. 15 pkt na 29 pkt  możliwych według „Kryteriów oceny i wyboru operacji 

związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej”.  

WNIOSKODAWCA OPERACJI MUSI SPEŁNIAĆ WARUNKI WSKAZANE W LSR NA STR. 27  

– ROZDZIAŁ III PKT 6 - KLUCZOWE GRUPY DOCELOWE.  

OSOBA FIZYCZNA PODEJMUJĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ MUSI POTWIERDZIĆ SWOJE 

ZAMELDOWANIE NA OBSZARZE LGD „BRACTWO KUŹNIC” NA POBYT STAŁY OD CO NAJMNIEJ 

365 DNI ORAZ POSIADAĆ CO NAJMNIEJ 14 DNIOWY (kalendarzowy) STATUS OSOBY 

BEZROBOTNEJ POTWIERDZONY ZAŚWIADCZENIEM Z URZĘDU PRACY.  

Wnioski, które zostaną pozytywnie ocenione zostaną umieszczone na liście operacji 

wybranych do finansowania. O pozycji na liście decyduje liczba uzyskanych punktów.  

W przypadku równej ilości punktów kilku wniosków o pozycji na liście decyduje data  

i godzina złożenia wniosku do biura LGD.  

Kryteria oceny i wyboru operacji: 

Kryteria oceny i wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej LGD „Bractwo Kuźnic”: 

www.bractwokuznic.pl 
W naborze obowiązują Wnioskodawcę Kryteria oceny i wyboru operacji związanych z podejmowaniem 

działalności gospodarczej. 

 

Wykaz niezbędnych dokumentów do wyboru operacji przez LGD „Bractwo Kuźnic”: 

 Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 

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 wraz z wymaganymi załącznikami 

http://www.bractwokuznic.pl/


 Fiszka operacji 

 Zaświadczenie z Urzędu Pracy o posiadanym statusie osoby bezrobotnej (minimum 14 dni 

kalendarzowych). 

 

Wnioskodawca może złożyć również inne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru.  

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie 

pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 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  oraz  Rozporządzeniem Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 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 PROW na lata 2014–2020  

(Dz.U. z 2015 r. poz. 1570 z późniejszymi zmianami). 

 

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca. 

Formularz wniosku dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach internetowych: 

www.bractwokuznic.pl oraz www.armir.gov.pl   
 

Miejsce udostępnienia dokumentów:  

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „Bractwo Kuźnic”, formularz 

wniosku o przyznanie pomocy, instrukcja, formularz wniosku o płatność, formularz umowy,  

„Procedura oceny i wyboru operacji konkursowych”, „Kryteria oceny i wyboru operacji”,  

„Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru” są dostępne na stronie www.bractwokuznic.pl  
oraz w siedzibie LGD.  

 

Informacje udzielane są w Biurze LGD „Bractwo Kuźnic”: Poczesna ul. Strażacka 60 

oraz pod numerem telefonu 34 3274-014. 

Doradztwo udzielane jest zgodne z „Regulaminem świadczonego doradztwa” zamieszczonym  

na stronie internetowej www.bractwokuznic.pl 

http://www.bractwokuznic.pl/
http://www.armir.gov.pl/
http://www.bractwokuznic.pl/

