
 
 
 

 
 

 
,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 

 
Data ogłoszenia: 02.12.2022 r. 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2023 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu”, działające na terenie gmin: Stary Sącz, Łącko 
i Podegrodzie informuje o możliwości składania 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 
  
w zakresie:  podejmowanie działalności gospodarczej 
 
I. Termin składania wniosków 

 
od 19.12.2022 do 05.01.2023 do godz. 14.00 
 
Terminem złożenia wniosku jest data i godzina przyjęcia dokumentacji przez Biuro LGD. 
 
 
II. Miejsce i forma składania wniosków 

 
Wnioski należy składać: 

1. w formie papierowej i elektronicznej (płyta CD/DVD, pendrive), tożsamej z wersją papierową 
–  w 2 egzemplarzach (z oznaczeniem oryginał/kopia)   
osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji 
wnioskodawcy  
w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu”, Mostki 86, 33- 340 Stary 
Sącz, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.00, 
 

2. w formie elektronicznej tożsamej z wersją papierową  
w systemie POP za pośrednictwem strony internetowej www.lgd.witkac.pl, zgodnie 
z załączoną w Informacjach pomocniczych „Instrukcją obsługi POP dla wnioskodawców” . 

  
 
III. Forma wsparcia 
 
Wsparcie/pomoc jest udzielana w formie premii. 
 
Wysokość premii wynosi 92 768 zł 
 
Intensywność wsparcia/pomocy 100 % 
 
 
 
 



 
IV. Limit środków dostępnych w naborze 

Wysokość dostępnych środków w ramach tego naboru wynosi  46 384 EUR, co przy indykatywnym 
kursie 4 PLN/EUR stanowi 185 536 zł. 
 
 
V. Zakres tematyczny operacji 

 
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność (…), przez: podejmowanie działalności gospodarczej, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 2   

lit. a) 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. 2015 poz. 1570, z późn. zm.). 

 
VI. Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru 
 
Cel ogólny 2.0 :  
Wzmacnianie konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD Brama Beskidu 
 
Cel szczegółowy 2.1 :   
Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy 
 
Przedsięwzięcie 2.1.1 :  
Wspieranie podejmowania działalności gospodarczej, w tym też działalności innowacyjnych oraz 
zakładanych przez osoby z grup defaworyzowanych 
 
Wskaźnik produktu:  
Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 1 
 
 
VII. Warunki wyboru operacji/udzielenia wsparcia:  

 
1) zgodność z LSR, tj.  

-  złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze 
wniosków o przyznanie pomocy,  
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze 
wniosków o przyznanie pomocy,  
- realizacji przez operację celów głównych i celów szczegółowych LSR, przez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników, 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, 
zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy 
(premia), zgodności z warunkami wyboru operacji obowiązującymi w ramach naboru  
i wskazanymi w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy (o ile zostały określone).  

 
Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie zawarte są 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. 2015 poz. 1570, z późn. zm.). 

 



2) zgodność z kryteriami wyboru  operacji, 
aby operacja mogła zostać wybrana do finansowania musi uzyskać podczas oceny operacji 
wg  kryteriów wyboru wymagane minimum punktowe,  określone w Kryteriach wyboru operacji. 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania podczas w/w oceny operacji w ramach naboru 

wynosi 46 punktów. Operacja jest wybrana do finansowania, jeżeli uzyskała minimum 50% 

maksymalnej liczby punktów, tj.  23 punkty.  

Kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie warunków danego 

kryterium zostały udostępnione w wersji do pobrania na stronie www.bramabeskidu.pl, 

w Informacjach pomocniczych, zamieszczonych wraz z niniejszym ogłoszeniem oraz w wersji 

papierowej w Biurze LGD.  

Dodatkowe uwagi dot. obowiązywania danego kryterium podczas oceny dla operacji                                        

z przedmiotowego zakresu znajdują się w kolumnie „Kryterium” dokumentu. 

 

VIII. Informacja o miejscu udostępnienia  dokumentów 

Obowiązujące w ramach naboru formularze dokumentów i inne dokumenty dotyczące naboru 
dostępne są w wersji do pobrania wraz z niniejszym ogłoszeniem, natomiast w wersji papierowej – 
w Biurze LGD w Mostkach 86, 33-340 Stary Sącz, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30. 
 
Formularze: wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz umowy o przyznanie pomocy 
dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 
- www.prow.malopolska.pl  
 
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
“Brama Beskidu” na lata 2016-2023 (LSR), Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne 
niż LGD (…) wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium i wskazaniem 
minimalnej liczby punktów dla naboru, Procedura wyboru i oceny operacji (…) realizowanych przez 
podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne) wraz z załącznikami dostępne są na stronie 
LGD  www.bramabeskidu.pl oraz do wglądu w Biurze LGD w Mostkach 86, 33-340 Stary Sącz,                             
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30. 
 

 
IX. Wymagane dokumenty 

 
1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.  
2. Biznesplan wraz z załącznikami. 

 
 
X. Dodatkowe dokumenty 

 
1. Informacja dodatkowa. 
2. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.  

 
 

XI. Dodatkowe informacje 
 

W okresie trwania naboru w godzinach pracy Biura dla potencjalnych wnioskodawców prowadzone 
jest bezpłatne doradztwo zgodnie z Regulaminem doradztwa. Z uwagi na intensywną pracę organizacji 
w tym okresie oraz chęć udzielenia rzetelnej i kompletnej informacji osobom zainteresowanym, 
niezbędnej dla prawidłowego wypełnienia wniosku, prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie 
terminu doradztwa (nr tel. 18 547 66 80). 
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