
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.  
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2022 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska 

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy  

w zakresie przedsięwzięcia: P7. OSTAŃCE DZIEDZICTWA LOKALNEGO – DZIEDZICTWO MATERIALNE 
wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla LGD Ziemia 

Bielska 

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”. 

I. Termin składania wniosków:   od 21 kwietnia do 04 maja 2022 r.

II. Miejsce i tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać:
- bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do reprezentacji),
- w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska w Bielsku-Białej, przy ul. Tadeusza 

Regera 81, parter, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura,
- na odpowiednich formularzach w jednym egzemplarzu w wersji papierowej,
- wniosek należy wypełnić i wydrukować przy użyciu programu MS Excel (ze względu na błędy programowe 

wykluczono możliwość korzystania z generatora wniosków).
Wnioski składane w innym trybie niż wskazany w pkt II. nie będą uwzględniane. 

W celu potwierdzenia złożenia wniosku pracownik LGD wydaje wnioskodawcy kserokopię pierwszej strony 
złożonego wniosku, uzupełnioną o datę złożenia wniosku wraz z godziną jego przyjęcia, liczbę załączników, 
pieczęć LGD, podpis pracownika przyjmującego wniosek, indywidulane oznaczenie (znak sprawy) 
i potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 
O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura Stowarzyszenia. 
Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.  

III. Zakres tematyczny:
ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO (zgodnie z §2 ust. 1 pkt 5 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. 
2019 poz. 664, z późn. zm.).

IV. Forma wsparcia: refundacja
a. przedsiębiorcy – do 65% kosztów kwalifikowanych;
b.  organizacja pozarządowe, osoby fizyczne, pozostałe podmioty – do 95% kosztów kwalifikowanych;
c. jednostki sektora finansów publicznych –  do 63,63% kosztów kwalifikowanych
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V. Limit środków dostępnych w naborze:  55 816,28 euro 223 265,12 zł (przeliczone po kursie 4 zł/euro)

VI. Warunki udzielenia wsparcia:

Operacja musi:

spełnić 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. 2019 poz. 664, z późn. zm.), w 

tym służyć zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej oraz:
• spełnić warunki oceny wstępnej;
• zostać uznana za zgodną z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020;
• zostać uznana za zgodną z LSR, czyli z:

- celem ogólnym: C2. Zachowanie wartości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego jako waloru 
tworzącego jakość życia i wyróżniającego Ziemię Bielską,

- celem szczegółowym: C2.2. Ochrona materialnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz 
społeczno-ekonomiczne wykorzystanie walorów krajobrazowych i architektonicznych obszaru,

- przedsięwzięciem: P7. Ostańce dziedzictwa lokalnego – dziedzictwo materialne oraz
- osiągnąć co najmniej jeden wskaźnik rezultatu i produktu, zgodnie z dokumentem „Planowane do 

osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do 
osiągnięcia wskaźniki” załączonym do ogłoszenia o naborze;

• osiągnąć  minimum 40% maksymalnej  liczby  punktów w ocenie  wg  kryteriów wyboru  operacji,  w  
tym  osiągnąć wymagane minimum cząstkowe w kryterium 6.

Wnioski, które pozytywnie przejdą ocenę zostaną umieszczone na liście operacji wybranych 
do dofinansowania. O pozycji na liście decyduje liczba uzyskanych punktów. W przypadku równej ilości 
punktów kilku wniosków o pozycji na liście decyduje niższa wnioskowana kwota pomocy. Jeżeli to kryterium 
nie daje rozstrzygnięcia, wówczas decyduje wcześniejszy termin złożenia wniosku. 

VII. Warunki wyboru operacji:
Nie określono.

VIII. Obowiązujące kryteria wyboru operacji:

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Ziemia Bielska: www.ziemiabielska.pl.
W naborze wnioskodawcę obowiązują kryteria podstawowe wspólne 1-9.
Operacja musi uzyskać minimum 40% maksymalnej liczby punktów w ocenie wg kryteriów wyboru tj. 13,6
pkt z 34 możliwych do uzyskania, w tym osiągnąć wymagane minimum cząstkowe w kryterium 6.

http://www.ziemiabielska.pl/
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IX. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru 
operacji: 
• Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem 
projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz wskazane we wniosku załączniki 
niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy.  

• Uzasadnienie zgodności z kryteriami wyboru operacji na formularzu załączonym do ogłoszenia 
o naborze, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, np.: 
• Porozumienie o współpracy partnerskiej, 
• Zaświadczenie o udzielonym doradztwie podpisane przez pracownika biura LGD 
• Dokumenty potwierdzające przynależność do grup defaworyzowanych 

 
Wnioskodawca poza wymienionymi może złożyć również inne dokumenty potwierdzające spełnienie 
kryteriów wyboru. 

 
X. Informacja o miejscu udostępniania dokumentów:  

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz formularz umowy o przyznanie 
pomocy dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
www.arimr.gov.pl .  
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, Umowa ramowa wraz 
z niezbędnymi procedurami dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
Ziemia Bielska: www.ziemiabielska.pl. 
 

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska oraz pod numerem 
telefonu: (33) 8 18 34 11. 
Doradztwo udzielane jest zgodne z zasadami doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGD Ziemia 
Bielska zamieszczonymi na stronie internetowej www.ziemiabielska.pl.  
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