
 
        Data publikacji ogłoszenia: 30.01.2018 r. 
 
 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2018 
 

Lokalna Grupa Działania LGD „KORONA SĄDECKA”, 
działająca na terenie gmin: 

 Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka, Miasto Grybów  
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje  

z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR  
 

- budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej 

 
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 

  
Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji 

 
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 

od 14-02-2018 do 01-03-2018  
 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania LGD „KORONA 

SĄDECKA” miejscowość: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, budynek Urzędu Gminy Chełmiec, 

pokój 21(I piętro) w godz. od 8.00 do 15.00. 

Zakres tematyczny operacji: zagospodarowanie przestrzeni ważnych społecznie. 

Cel ogólny LSR 

Cel ogólny 3 Rozwój wysokiej jakości przestrzeni do życia 

Cel(e) szczegółowe LSR 

Cel szczegółowy 3.2 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej służące zachowaniu dziedzictwa i wzmacnianiu więzi 
społecznych 

Przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie 3.2.1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznych ważnych dla lokalnych społeczności – świadczących 
o tożsamości miejsca 

 



Wskaźniki produktu 

Lp. Nazwa wskaźnika ujętego w LSR 
Jedn. 
miary 

Wartość 
wskaźnik

a z LSR 

Wartość 
zrealizowany

ch 
wskaźników z 

LSR 

Wartość 
wskaźnika 

planowana do 
osiągnięcia w 

związku z 
realizacją 
operacji 

Wartość 
wskaźnika 

z LSR 
pozostając

a do 
realizacji 

1. Liczba zagospodarowanych przestrzeni ważnych 
społecznie sztuka 4 0 4 0 

Wskaźniki rezultatu 

1 Liczba użytkowników korzystających z 
zagospodarowanych na nowo przestrzeni ważnych 
społecznie 

osoba 4000 0 4000 0 

Warunki udzielenia wsparcia: 

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w 

ogłoszeniu. 

2. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „KORONA SĄDECKA” (LSR). 

3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej 

liczby punktów. 

4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 

2014-2020. 

Kryteria wyboru operacji: 

1. Zintegrowanie podmiotów lub zasobów – max. 2 pkt; 

2. Pozytywny wpływ na sytuację grupy defaworyzowanej określonej w LSR w kontekście 

dostępu do rynku pracy – max. 2 pkt; 

3. Tworzenie nowych miejsc pracy – max. 5 pkt; 

4. Innowacyjność – max. 3 pkt; 

5. Wysokość wkładu własnego – max. 1 pkt; 

6. Wielkość miejscowości – max. 1 pkt; 

7. Pozytywny wpływ na środowisko i łagodzenie zmian klimatu – max. 1 pkt; 

8. Realizacja potrzeb lokalnej społeczności przy jednoczesnym wykorzystaniu lokalnych 

potencjałów – max. 2 pkt.  

9. Korzystanie z doradztwa indywidualnego w LGD „Korona Sądecka” – max. 1 pkt; 

10. Miejsce zamieszkania/adres głównego miejsca wykonywania 

działalności/siedziba  wnioskodawcy – max. 3 pkt. 

 

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się również na stronie LGD – 

www.lgdkoronasadecka.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.  

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 3. 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy  

o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl 

http://www.lgdkoronasadecka.pl/
http://www.prow.malopolska.pl/


Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o 

udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej 

Grupy Działania LGD „KORONA SĄDECKA” oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania 

miejscowość: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, budynek Urzędu Gminy Chełmiec pokój nr 

21(I piętro)  w godz. od 8.00 do 15.00. 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi  1.200.000,00 zł. 

Minimalna całkowita wartość operacji nie może być niższa niż 50 000,00 zł. 

Intensywność pomocy na jedną operację wynosi:  

a. do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność 
gospodarczą do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie 
działalności gospodarczej 

b. do100% - w  przypadku pozostałych podmiotów, z wyjątkiem jednostek sektora 
finansów publicznych 

c. do 63,63%  kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów 
publicznych. 

Limit pomocy przyznawany w okresie realizacji PROW 2014-2020 na jednego beneficjenta 

wynosi 300.000,00 zł - (limit nie dotyczy podmiotów będących Jednostkami Sektora 

Finansów Publicznych). 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów: 

1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu wraz z 

wymaganymi załącznikami ( w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD -  

w dwóch egzemplarzach). 

2. Fiszka projektowa złożona na udostępnionym formularzu w dwóch egzemplarzach. 

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych złożona na udostępnionym formularzu 

 w dwóch egzemplarzach. 

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w 

Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 18 414 56 55, 660 675 601 w godz. 

od 7.30 do 15.30. 


