
                                                                                       

ZARZĄD LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PONIDZIE 

działającej na terenie gmin: 
Działoszyce, Kije, Michałów, Pińczów, Złota 

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW nr 1/2022 O PRZYZNANIE POMOCY  

na operacje 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 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich  

w zakresie: 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.  

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 
od 14.03.2022 do 28.03.2022 

Wnioski należy składać w siedzibie Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE ul. 3 Maja 10, 28-400 

Pińczów, pok. 41, od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500. Ostateczny termin składania wniosków 

upływa 28.03.2022 roku o godzinie 1500. 

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu  

wraz z wymaganymi załącznikami.  

Formularze wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, umowy o przyznanie pomocy 

dostępne są na stronach internetowych: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

www.arimr.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl 

oraz Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE www.lgdponidzie.pl 

LSR, procedury i kryteria wyboru operacji udostępnione są na stronie Lokalnej Grupy Działania 

PONIDZIE www.lgdponidzie.pl oraz do wglądu w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE, 

28-400 Pińczów, ul. 3 Maja 10, pok. 41, w godz. 700 - 1500 

Wysokość dostępnych środków na operacje z 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 

w 2022 roku wynosi 191 873,81 EURO, co przy kursie 4 zł wynosi 767 495,36 zł. Wsparcie przyznawane 

jest w formie premii w wysokości 70 000,00 zł na jednego Beneficjenta. 

Warunki udzielenia wsparcia, określone zostały w Regulaminie naboru stanowiącym załącznik nr 

1 do ogłoszenia, obowiązujących przepisach prawa, LSR, oraz niniejszym ogłoszeniu. Przed oceną 

punktową lokalna grupa działania przeprowadza weryfikację spełniania przez Wnioskodawcę i operację 

objętą wnioskiem o przyznanie pomocy warunków przyznania pomocy. W przypadku niespełnienia tych 

warunków operacja nie może zostać wybrana do dofinansowania i nie podlega dalszej ocenie. 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze 

Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 41 373 38 60 

Załączniki: 

1. Regulamin naboru 

2. Kryteria wyboru operacji 

3. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz 

kryteriów wyboru operacji 

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

oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki. 


