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Ogłoszenie nr 17/2019 
 

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi  
ogłasza tematyczny 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 
 
 
Termin składania wniosków: 
18.10.2019 r. – 31.10.2019 r. 
 
Miejsce składania wniosków:  
Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę 
uprawnioną do reprezentacji) w biurze LGD, tj. Biuro Partnerstwa Dorzecze Słupi, Krzynia 16, 76-248 
Dębnica Kaszubska, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 
 
Forma wsparcia:  
Refundacja  
 
ZAKRES TEMATYCZNY: WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ TWORZENIE 
NOWYCH LUB UTRZYMANIE ISTNIEJĄCYCH MIEJSC PRACY (w ramach zakresu/ów o których 
mowa w § 2 ust. 1 p. 2 lit. c Rozporządzenia MRiRW poz. 1570 z dnia 24 września 2015 r.) 
 
Tryb składania wniosków:  
Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez LGD 
należy składać wraz z wymaganymi załącznikami: 

1. w 2 egzemplarzach papierowych, podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Wnioskodawcy 

2. w wersji elektronicznej wraz z załącznikami w postaci plików elektronicznych zapisanych na 
nośniku danych  

 
Warunki udzielenia wsparcia 
Warunki udzielenia wsparcia: 

1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. 
2. Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze. 
3. Zgodność operacji z LSR, w tym zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w 

PROW na lata 2014-2020.  
4. Uzyskanie co najmniej minimalnego progu punktowego, aby projekt mógł być wybrany do 

dofinansowania, tj. 40% maksymalnej liczby możliwych do uzyskania punktów pod kątem 
wszystkich lokalnych kryteriów wyboru (tj. 40 pkt.).  
 

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz: 

• wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy, 

• wzór formularza biznesplanu 

• wzór formularza wniosku o płatność, 

• wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy, 

• Lokalna Strategia Rozwoju Partnerstwa Dorzecze Słupi na lata 2016-2023, 

• kryteria dostępu oraz kryteria wyboru operacji przez LGD oraz zasady przyznawania punktów 
za spełnienie danego kryterium wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów,  

http://www.pds.org.pl/
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• lista wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia 
oraz kryteriów wyboru, 

• wzór oświadczenia/zobowiązania do zatrudnienia, 

• wzór oświadczenia Wnioskodawcy, że dana inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę 
ani zgłoszenia robót budowlanych, 

znajdują się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi, Krzynia 16, 76-248 
Dębnica Kaszubska oraz na jej stronie internetowej www.pds.org.pl.  
 
Limit dostępnych środków: 
Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 437.305,24 PLN 
 
Maksymalna kwota dofinansowania: 
TWORZENIE MIEJSC PRACY: Wnioskowana kwota pomocy na jedną operację nie może przekroczyć 
200.000,00 zł. 
UTRZYMANIE ISTNIEJĄCYCH MIEJSC PRACY: Wnioskowana kwota pomocy na jedną operację nie 
może przekroczyć 25.000,00 zł. 
 
Intensywność wsparcia: 
70% kosztów kwalifikowalnych operacji (na podstawie zapisów LSR, str. 55) 
 
 
Załączniki:  

1. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest 
warunkiem wyboru operacji. 

2. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia. 
3. Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru.  
4. Wzór oświadczenia/zobowiązania do zatrudnienia. 
5. Wzór oświadczenia Wnioskodawcy, że dana inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę 

ani zgłoszenia robót budowlanych.  
 
Informacje udzielane są w Biurze Partnerstwa Dorzecze Słupi.  
Pytania należy kierować na adres e-mail: biuro@pds.org.pl lub telefonicznie: 59 81 32 200, 533 339 188.  
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