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Regulamin naboru wniosków nr 1/2022 

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” Przedsięwzięcie 

1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej wdrażanej w ramach poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

§ 1 

Niniejszy konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” 

w oparciu o kryteria wyboru operacji określone w Lokalnej Strategii Rozwoju. Wsparcie w ramach 

niniejszego przedsięwzięcia musi spełniać warunki określone dla Przedsięwzięcia 1.1.1 Podejmowanie 

działalności gospodarczej 

§ 2 

Wykaz aktów prawnych. 
Regulacje krajowe: 

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej 

z dnia 12 lutego 2015 r. z późn. zm.; 

2. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, (Dz. U. 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.), zwana 

dalej ustawą w zakresie polityki spójności; 

3. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 

378), z poźn. zm. zwana dalej ustawą o RLKS; 

4. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z poźn. zm.; 
5. Rozporządzenie 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 PROW na lata 2014-2020 z późn. zm., 

zwane dalej Rozporządzeniem. 

Regulacje unijne: 

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. 

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) 1083/2013 (Dz. Urz. UE L 347/320 

z 20.12.2013 r., str. 320, z późń. zm.) - zwane dalej  rozporządzeniem nr 1303/2013; 

2. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiającym 

zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów 

pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji 

mailto:biuro@perlycn.pl
http://www.perlycn.pl/
http://www.perlycn.pl/konkursy/2014-2020/zakonczoneastruktury-turystycznej-lub-rekreacyjnej
http://www.prow2014-2020.sbrr.pl/o-programie/legislacja-krajowa/zapisz/25-ustawa-z-dnia-20-lutego-2015-r-o-wspieraniu-rozwoju-obszarow-wiejskich-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-rolnego-na-rzecz-rozwoju-obszarow-wiejskich-w-ramach-programu-rozwoju-obszarow-wiejskich-na-lata-2014-2020/16/4
http://www.prow2014-2020.sbrr.pl/o-programie/legislacja-krajowa/zapisz/25-ustawa-z-dnia-20-lutego-2015-r-o-wspieraniu-rozwoju-obszarow-wiejskich-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-rolnego-na-rzecz-rozwoju-obszarow-wiejskich-w-ramach-programu-rozwoju-obszarow-wiejskich-na-lata-2014-2020/16/4
http://www.prow2014-2020.sbrr.pl/o-programie/legislacja-krajowa/zapisz/25-ustawa-z-dnia-20-lutego-2015-r-o-wspieraniu-rozwoju-obszarow-wiejskich-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-rolnego-na-rzecz-rozwoju-obszarow-wiejskich-w-ramach-programu-rozwoju-obszarow-wiejskich-na-lata-2014-2020/16/4
http://www.prow2014-2020.sbrr.pl/o-programie/legislacja-krajowa/zapisz/49-rozporzadzenie-z-dnia-24-wrzesnia-2015-r-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-i-trybu-przyznawania-pomocy-finansowej-w-ramach-poddzialania-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc-objetego-prow-na-lata-/16/4
http://www.prow2014-2020.sbrr.pl/o-programie/legislacja-krajowa/zapisz/49-rozporzadzenie-z-dnia-24-wrzesnia-2015-r-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-i-trybu-przyznawania-pomocy-finansowej-w-ramach-poddzialania-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc-objetego-prow-na-lata-/16/4
http://www.prow2014-2020.sbrr.pl/o-programie/legislacja-krajowa/zapisz/49-rozporzadzenie-z-dnia-24-wrzesnia-2015-r-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-i-trybu-przyznawania-pomocy-finansowej-w-ramach-poddzialania-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc-objetego-prow-na-lata-/16/4
http://www.prow2014-2020.sbrr.pl/o-programie/legislacja-krajowa/zapisz/49-rozporzadzenie-z-dnia-24-wrzesnia-2015-r-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-i-trybu-przyznawania-pomocy-finansowej-w-ramach-poddzialania-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc-objetego-prow-na-lata-/16/4


                          
 

 

 

 

 

 
 

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica,  tel. 41 311 46 91 wew. 304, 305 

adres e-mail: biuro@perlycn.pl      www.perlycn.pl 

w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 69 

z 08.03.2014, str. 65); 

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. 

UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późń. zm.). 

§ 3 

Użyte w Regulaminie określenia i skróty oznaczają: 

Regulamin – regulamin naboru wniosków 1/2022 prowadzonego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 

Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 Podejmowanie 

działalności gospodarczej wdrażanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020, 

Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” 

Rada – Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”, 

LSR – Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”, 

Wnioskodawca – podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach 

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach 

przedsięwzięcia 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej, 

Procedura wyboru – Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych w ramach Lokalnej Strategii 

Rozwoju na lata 2014-2020 przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD 

§ 4 

1. Nazwa i adres organizatora naboru wniosków: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica. 

2. Zakres tematyczny: 

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. 

3. Cele i wskaźniki 

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane 

do osiągnięcia wskaźniki wyszczególniono w załączniku nr 8 do Regulaminu. 

4. Termin, miejsce i forma składania wniosków o przyznanie pomocy 

a) ogłoszenie o prowadzonym naborze wniosków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

publikowane jest na stronie www.perlycn.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie LGD 

nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu 

terminu składania wniosków, 

b) Nabór wniosków nr 1/2022 o udzielenie wsparcia w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 Podejmowanie 

działalności gospodarczej rozpoczyna się dnia 22 lutego 2022 roku i kończy się 7 marca 2022 

roku. 

c) Wniosek należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica w terminie  

określonym powyżej, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. 

d) Przed sporządzeniem wniosku o udzielenie wsparcia Wnioskodawca zobowiązany jest 

do zapoznania się z dokumentami zamieszczonymi na stronie internetowej www.perlycn.pl 

dotyczącymi naboru, w szczególności z niniejszym Regulaminem oraz wzorami dokumentów. 
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e) wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi 

załącznikami. 

f) Wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników składa się w oryginale i w dwóch 

kopiach przy czym jedna kopia po potwierdzeniu na niej złożenia wniosku zwracana jest 

wnioskodawcy. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć w segregatorze 

w kolejności: wniosek o przyznanie pomocy, a następnie załączniki zgodnie z informacją 

o załącznikach widniejącą we wniosku o przyznanie pomocy.  

g) Do wniosku o przyznanie pomocy w formie papierowej należy dołączyć wniosek oraz biznesplan 

w wersji elektronicznej, edytowalnej, które są tożsame z wersją papierową.  

h) tryb postępowania w ramach składania wniosków o przyznanie pomocy, a także weryfikacji 

i oceny wniosków regulują: 

 Procedura wyboru - stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 

 Regulamin Pracy Rady stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, 

 w zakresie szczegółowym nie opisanym w powyższych dokumentach zastosowanie mają 

przepisy prawa krajowego i unijnego wymienione w § 2 niniejszego Regulaminu. 

5. Wzory dokumentów  

a) wzór wniosku o przyznanie pomocy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu; 

b) instrukcja wypełniania wniosku o płatność stanowi załącznik 4 do niniejszego Regulaminu 

c) wzór umowy przyznania pomocy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu; 

d) wzór wniosku o płatność stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu. 

6. Kryteria wyboru operacji 

a) Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest 

warunkiem wyboru operacji do dofinansowania zawarte zostały w załącznik nr 7 do niniejszego 

Regulaminu.  

b) Przed oceną punktową weryfikacji podlega spełnianie przez Wnioskodawcę i operację warunków 

przyznania pomocy określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

ustawie o RLKS, Rozporządzeniu, LSR oraz niniejszym Regulaminie. 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, 

stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego regulaminu.  

7. Miejsce upublicznienia dokumentów 

Kryteria wyboru operacji wraz z ich opisem, wzór wniosku o przyznanie pomocy, wzór umowy 

przyznania pomocy, wzór wniosku o płatność upublicznione zostały na stronie internetowej 

www.perlycn.pl w zakładce konkursy/2014-2020/1.1.1/Podejmowanie działalności gospodarczej.  

8. Kwota przeznaczona na wsparcie operacji w ramach naboru  

Limit środków w ramach naboru nr 1/2022 wynosi ogółem 572 000,00 złotych 

9. Kwota dofinansowania 

Premia w wysokości 52 000,00 zł, 

10. Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy: 

a) Od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR albo nieuzyskania przez operację minimalnej 

liczby punktów, albo wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie 

środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia albo  ustalenia 

przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana, Wnioskodawcy przysługuje prawo 

do wniesienia protestu do Stowarzyszenia w trybie z art. 22 Ustawy o RLKS. 

b) Ponowna ocena, dokonywana w ramach rozpatrywania wniesionego odwołania, dokonywana jest 

w zakresie, którego dotyczy odwołanie. 
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11. Czas realizacji 

Jako pierwszy miesiąc, do którego liczony jest czas realizacji operacji ustala się sierpień 2022 

r.; 

12. Sposób podania do publicznej wiadomości wyników naboru: 
Niezwłocznie po dokonaniu oceny wnioskodawców na stronie internetowej stowarzyszenia 

www.perlycn.pl publikowany jest protokół z posiedzenia zawierający wyniki naboru zgodnie 

z  Procedurą wyboru. 

13.  Forma i sposób udzielania Wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru 

nr 1/2022: 

a) wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru wniosków udzielają pracownicy Stowarzyszenia 

pod numerem telefonu:  41 311 46 91 wew. 304, 305 

b) pytania w sprawach dotyczących niniejszego naboru można również przesyłać za pomocą 

poczty elektronicznej na adres: biuro@perlycn.pl  

c) informacje udzielane są także w siedzibie Stowarzyszenia, pod adresem 26-026  Morawica, 

ul. Spacerowa 7 w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od 07:30 do 15:30.  

 

ZAŁĄCZNIKI 

1. Procedura wyboru; 

2. Regulamin Pracy Rady; 

3. Wzór wniosku o przyznanie pomocy; 

4. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy; 

5. Wzór umowy przyznania pomocy; 

6. Wzór wniosku o płatność; 

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

wyboru operacji oraz opisem tych kryteriów; 

8. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz 

zakładane do osiągnięcia wskaźniki. 

9. Karta weryfikacji formalnej; 
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