
 

 

 

Załącznik nr 8 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, 18.03.2020 r. 

 

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia 

Ogłoszenie nr 1/2020 

 

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. 2019 poz. 664). 

 

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 Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym:  

- z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru  

- formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu. 

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 ilości 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.  


