
                
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

       29.11.2022r. 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2022 
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”,  
działająca na terenie gmin: Myślenice i Sułkowice  

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy  
na operacje z zakresu: 

promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych; 
i/lub 

zachowania dziedzictwa lokalnego  

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społecznośd”, objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskichna lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego  
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji 
Intensywnośd pomocy: do 100% 

na operacje polegające na działaniach mających na celu promowanie lub 
kultywowanie lud odtwarzanie lub wsparcie lokalnej tradycji lub twórczości  

WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY MOŻNA SKŁADAD W TERMINIE: 
OD 14-12-2022r. DO 29-12-2022r. 

TERMIN NABORU WNIOSKÓW UPŁYWA 29.12.2022 R. O GODZ. 14:00. 

Wnioski należy składad bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania 
„Między Dalinem i Gościbią” miejscowośd: Myślenice, przy ul. Piotra Skargi 4, od 
poniedziałku do piątku w dni robocze, w godz. od 9.00 do 14.00 w formie papierowej w 
dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz potwierdzony przez LGD zostaje 
dla wnioskodawcy) oraz elektronicznej na płycie CD/DVD. 

ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI: 

Zakres 
tematyczny 

operacji 

Cel ogólny 2. Inwestowanie w sferę społeczną zapewniającą rozwój 
mieszkaoców oraz promocję obszaru z poszanowaniem tradycji, 
dziedzictwa kulturowego, ekologii, rekreacji i sportu dla podnoszenia 
jakości życia mieszkaoców 

Cel szczegółowy 2.2. Promocja obszaru i aktywizacja społeczna 
mieszkaoców w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Przedsięwzięcie 2.2.2. Promowanie obszaru lub jego walorów poprzez 
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kultywowanie lub odtwarzanie lub wsparcie lokalnej tradycji lub 
twórczości lub wydawanie opracowao lub publikacji lub promocja w 
Internecie lub spotkania lub imprezy promocyjne 

Wskaźniki produktu: Liczba działao mających na celu promowanie lub 
kultywowanie lub odtwarzanie lub wsparcie lokalnej tradycji lub 
twórczości- 2 szt. 

Wskaźnik rezultatu: Liczba osób objętych działaniami; Liczba projektów 
wykorzystujących lokalne zasoby: przyrodnicze, kulturowe, historyczne, 
turystyczne, produkty lokalne 

Wysokośd 
dostępnych 
środków w 

ramach 
ogłaszanego 

naboru: 

52 406, 53 EURO 
(kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,00 PLN/ EURO:  
209 626, 12 zł) 

 

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA: 

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym  
w ogłoszeniu. 
2. Zgodnośd zakresu tematycznego operacji z zakresem wskazanym w ogłoszeniu. 
3. Zgodnośd operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społecznośd (LSR). 
4. Zgodnośd operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej 
liczby punktów. 
5. Zgodnośd operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-
2020. 

Minimalna wartośd operacji musi wynosid 50 tys. zł.  

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się również na stronie LGD – www.dalin-
goscibia.plw zakładce PROW 2014 -2020 –> WAŻNE DOKUMENTY oraz w wersji papierowej 
w Biurze LGD. 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji 
wynosi: 50% tj. 16 pkt z możliwej do uzyskania maksymalnej liczby 32 punktów. 

Wybrane operacje zostaną przesłane do Zarządu Województwa Małopolskiego i zostaną 
poddane dalszej weryfikacji. 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatnośd oraz projekt umowy o 
udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl 

about:blank
about:blank
about:blank
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Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatnośd, formularz umowy o 
udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: 
Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią” oraz do wglądu w 
Biurze Lokalnej Grupy Działania, miejscowośd: Myślenice przy ul. Piotra Skargi 4 w dni 
robocze, w godz. od 8.00 do 15.00 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI: 

1. Grantobiorca/ Wnioskodawca ma udokumentowane doświadczenie w przedmiocie 
realizowanego wniosku - 4 pkt 

2. Wielkośd miejscowości, gdzie będzie realizowana operacja trwale związana z gruntem 
lub z obiektem lub konkretną działalnością w danej miejscowości- 3 pkt 

3. Projekt jest dedykowany dla osób z grup defaworyzowanych - 3 pkt 
4. Wykorzystanie lub działanie na rzecz lokalnego dziedzictwa kulturowego, 

historycznego, przyrodniczego, krzewienia kultury fizycznej lub rekreacji- 4 pkt 
5. Operacja ma innowacyjny charakter dla obszaru- 2 pkt 

6. Członkostwo w LGD – projekty składane przez członków LGD- 1 pkt 
7. Siedziba Grantobiorcy/ Wnioskodawcy (z wyłączeniem podmiotów prowadzących 

działalnośd gospodarczą)- 3 pkt 
8. Grantobiorca/ Wnioskodawca reprezentuje sektor społeczny wpisany do KRS (do 

rejestru: Stowarzyszenia, inne organizacje społ. i zawodowe, fundacje, ZOZ), rejestru 
stowarzyszeo zwykłych lub kościelne jednostki organizacyjne posiadające osobowośd 
prawną potwierdzone przez właściwy organ administracji paostwowej- 4 pkt 

9. Promocja Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią” w trakcie całego 
okresu związania z projektem- 4 pkt 

10. Grantobiorca/ Wnioskodawca konsultował wniosek o dofinansowanie/ powierzenie 
grantu w biurze LGD, przed dniem rozpoczęcia naboru wniosków - 4 pkt 

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WYBORU PROJEKTÓW: 

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (złożony w formie papierowej w 
dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznie na płytach CD-
DVD) wraz z załącznikami 

2. Opis zgodności z kryteriami 
3. Oświadczenie Wnioskodawcy o przetwarzaniu danych osobowych 
4. Oświadczenie Wnioskodawcy o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej 

wniosku i załączników 

Dokumenty dodatkowe dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej 
www.dalin-goscibia.pl 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków 
udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania  

oraz pod numerem tel. 12 274 00 65 w godz. od 800 do 1500 w dni robocze. 
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