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Załącznik nr 10 do Ogłoszenia o naborze wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż 
LGD 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. 

 

Radziejów, 29.06.2018 r. 

 

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia 

Ogłoszenie nr 4/2018 

 

I. Podstawowe warunki udzielenia wsparcia: 

W ramach naboru obowiązują warunki wynikające z Rozporządzenia 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. poz. 1570 z późn. zm.). 

 

II. Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia wynikające z zapisów LSR i procedur: 

 

1. Wniosek z załącznikami został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

2. Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu  

o naborze. 

3. Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze. 

4. Operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju kierowaną przez społeczność dla obszaru 

Powiatu Radziejowskiego na lata 2016-2023, w tym z Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020.  

5. Operacja uzyska wskazaną w ogłoszeniu minimalną wymaganą liczbę punktów w ramach 

oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.  

6. W przypadku operacji o równej liczbie uzyskanych punktów, o miejscu na Liście operacji 

wybranych zdecyduje procentowy udział wkładu własnego wnioskodawcy (tj. wnioskodawca 

zakładający większy udział wkładu własnego w kosztach kwalifikowalnych operacji zostanie 

sklasyfikowany na wyższym miejscu listy operacji wybranych). W przypadku dalszych 

trudności w ustaleniu miejsca na liście (tj. jednakowy procentowy udział wkładu własnego 

wnioskodawcy), o miejscu na liście operacji wybranych zadecyduje data i godzina złożenia 

wniosku o przyznanie pomocy w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.  

7. Miejsce oznaczone adresem, pod którym osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, 

znajduje się na obszarze objętym LSR, co musi być wskazane w Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
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8. Siedziba / oddział osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną znajduje się na obszarze wiejskim objętym 

LSR, co musi być wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym właściwym rejestrze. 

9. Wnioskodawca planujący rozwijać działalność gospodarczą może ubiegać się o kwotę 

wsparcia nie większą niż 300 000,00 zł. 


