
                                                                                                                                                               
 

                    Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” 
działająca na terenie gmin:  

Gidle, Ładzice, Kluczewsko, Kobiele Wielkie, Koniecpol, Moskorzew, Radków, 

Radomsko, Secemin, Włoszczowa, Żytno. 

 

                                                   Ogłasza nabór wniosków nr 1/2016 

i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w  ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego 

w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, na Przedsięwzięcie: 

                                    1.1.6  Podejmowanie działalności gospodarczej 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 21 listopada do 5 grudnia  2016 r. 

 

Formularz wniosku wraz z instrukcją wypełnienia dostępny jest na stronie internetowej Lokalnej 

Grupy Działania „Region Włoszczowski” www.lgd-region-wloszczowa.pl w zakładce „Nabory 

wniosków". 

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski”, od 

poniedziałku do piątku  w godz. 7
30

 - 14
30

. Ostateczny termin składania wniosków upływa 5 grudnia 

2016 roku o godzinie 14
30

. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym 

formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. 

 

 

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, Lokalna Strategia Rozwoju, aktualne ustawy i 

rozporządzenia udostępnione są na stronie Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski” 

www.lgd-region-wloszczowa.pl oraz do wglądu w Biurze LGD „Region Włoszczowski” - ul. 

Wiśniowa 23, 29-100 Włoszczowa , od poniedziałku do piątku w godz. 7
30

–15
30

. 

 

Wysokość dostępnych środków na operacje w ramach naboru z Przedsięwzięcia 1.1.6  Podejmowanie 

działalności gospodarczej wynosi  900 000,00 złotych. 

 

O wsparcie może się ubiegać osoba fizyczna - spełniająca warunki określone w Rozporządzeniu 

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 późń zm.). 

 

Formą wsparcia jest ryczałt (premia).  

Wysokość pomocy na jedną operację wynosi 100 000,00 złotych.  

 

Zakres tematyczny operacji -  w ramach naboru wsparciem objęte będą operacje w ramach zakresu 

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. Operacja musi zakładać utworzenie minimum 1 miejsca 

pracy. 

 
Zakładanym do osiągnięcia wskaźnikiem  produktu dla  Przedsięwzięcia 1.1.6  Podejmowanie działalności 

gospodarczej  jest liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa - 9 szt. 

http://www.lgd-region-wloszczowa.pl/
http://www.lgd-region-wloszczowa.pl/


                                                                                                                                                               
 

Przed oceną punktową weryfikacji podlega spełnianie przez Wnioskodawcę i operację warunków 

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

obowiązujących przepisach prawa, strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz 

Regulaminie naboru. Wnioski nie spełniające tych warunków nie podlegają ocenie punktowej i nie 

mogą zostać wybrane do dofinansowania. Powyższa weryfikacja jest prowadzona zgodnie z Kartą 1 – 

ocena możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę w ramach prowadzonego Konkursu. 

 

 

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: 

 

1. Dokumenty i oświadczenie potwierdzające doświadczenie, kwalifikacje, zasoby zgodne z 

zakresem planowanej operacji. 

2. Dokumenty i oświadczenie potwierdzające, iż wnioskodawca chce podjąć działalność 

gospodarczą w branży kluczowej dla rozwoju obszaru LSR zgodnie z nr sekcji PKD 

wskazanym w LSR (sekcje: C, I, R). 

3. Dokumenty i oświadczenie  potwierdzające, iż wnioskodawca jest osobą należącą do grupy  

defaworyzowanej określonej w LSR. 

4. Dokumenty i oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co 

najmniej 12 miesięcy. 

5. Dokumenty (Karta doradztwa wydana przez pracownika biura LGD) i oświadczenie 

potwierdzające korzystanie z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD i/lub wzięcie 

udziału w szkoleniu dotyczącym danego Konkursu.  

 

Integralną część ogłoszenia o naborze wniosków stanowi zamieszczony poniżej Regulamin wraz 

z załącznikami. 


