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Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”
działająca na terenie gmin:
Chęciny, Morawica, Nowiny
Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia:

Podejmowanie działalności gospodarczej
w ramach poddziałania „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.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 22 lutego do 7 marca 2022 r.
Wnioski należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”, czynnym
od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530. Ostateczny termin składania wniosków upływa
7 marca 2022 roku o godzinie 1530. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć
na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
Zakres tematyczny operacji - rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności
gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
Wysokość dostępnych środków na operacje w ramach naboru na przedsięwzięcie 1.1.1
Podejmowanie działalności gospodarczej wynosi

167 575,83 € tj. 670 303,32 zł
Formą wsparcia jest ryczałt (premia). Wysokość pomocy na jedną operację wynosi 52 000,00
złotych
Kryteria wyboru operacji wraz ich opisem oraz zasadami przyznawania punktów za spełnienie
danego kryterium znajdują się w regulaminie do niniejszego naboru.
Wzory dokumentów aplikacyjnych w tym formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz
wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia upubliczniono na stronie
internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” www.perlycn.pl
w zakładce konkursy/2014-2020/1.1.1/Podejmowanie działalności gospodarczej oraz do wglądu
w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” ul. Spacerowa 7, 26-026
Morawica, od poniedziałku do piątku w godz. 730–1530
Przed oceną punktową weryfikacji podlega spełnianie przez Wnioskodawcę i operację warunków
przyznania pomocy określonych w przepisach prawa wyszczególnionych w § 2 Regulaminu
naboru nr 1/2022, strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz Regulaminie

naboru nr 1/2022. Wnioski nie spełniające tych warunków nie podlegają ocenie punktowej
i nie mogą zostać wybrane do dofinansowania. Powyższa weryfikacja jest prowadzona zgodnie
z Kartą weryfikacji formalnej wniosku, która jest załącznikiem nr 9 do Regulaminu naboru
nr 1/2022.
Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w ramach naboru wypełniony wniosek wraz
z wymaganymi załącznikami. Niezależnie od powyższego, w związku z weryfikacja przez LGD
warunków udzielenia wsparcia i spełnienia kryteriów wyboru, należy złożyć następujące
dokumenty:
- Oświadczenie Wnioskodawcy o nie przyznaniu dotychczas pomoc w zakresie określonym w §2
ust. 1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 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). Oświadczenie należy złożyć na wzorze udostępnionym przez LGD.
- dokument potwierdzający udział w szkoleniu dla osób otwierających działalność w ramach
przedsięwzięcia 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej zorganizowanym przez LGD
(jeśli dotyczy);
- dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia zgodnego z zakresem planowanej
operacji, kwalifikacji zgodnych z zakresem planowanej operacji, zasobów zgodnych z zakresem
planowanej operacji (jeśli dotyczy);
- dokumenty potwierdzające przynależność do jednej z grup defaworyzowanych: dokument
potwierdzający datę urodzenia (np. dowód osobisty, paszport) i/lub zaświadczenie stwierdzające
okres pozostawania osobą bezrobotną. Niedołączenie do wniosku dokumentu potwierdzającego
przynależność do grupy defaworyzowanej, lub dokumentu na podstawie, którego da się stwierdzić
okres przynależności do grupy defaworyzowanej spowoduje przyznanie minimalnej liczby
punktów w kryterium Osoba ubiegająca się o wsparcie należy do grupy defaworyzowanej (jeśli
dotyczy);
- Oświadczenie o przynależności na dzień składania wniosku do grupy defaworyzowanej jaką
stanowią osoby bezrobotne w przypadku, gdy zaświadczenie potwierdzające przynależność
do tej grupy zostało wystawione wcześniej niż dzień złożenia wniosku. Oświadczenie należy
złożyć na wzorze udostępnionym przez Lokalną Grupę Działania „Perły Czarnej Nidy”;
- zaświadczenie z odpowiedniej ewidencji ludności poświadczające okres zameldowania
na terenie LGD. Brak dokumentu potwierdzającego okres zameldowania skutkuje przyznaniem
minimalnej liczby punktów w kryterium Zameldowanie wnioskodawcy (jeśli dotyczy);

