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 Sztynwag, 17.01.2022 r.  

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW  

 

Lokalna Grupa Działania „Vistula -Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” 

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia 

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD 

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 

 

Nr konkursu LGD: 02/2022 

 

Termin składania wniosków: 16.02.2022 r. - 16.03.2022 r.  

 

Forma składania wniosków:  

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do LGD. 

 

Adres LGD: 

Lokalna Grupa Działania  „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” 

Sztynwag 46 

86-302 Sztynwag 

 

Godziny pracy biura LGD: od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 16:00.  

Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach  
w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz zaleca się przedłożenie wersji elektronicznych wniosków oraz 
biznesplanów.   
Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do 
reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

Forma wsparcia: premia. 

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej. 
 

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia - warunki określone w załączniku nr 1 do 

ogłoszenia.  

 

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz 

kryteriów wyboru operacji - stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. 

 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji -  stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia. 

 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 40 pkt.  

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/ 

 

Limit środków w ramach naboru: 257.129,07 EURO , 

co stanowi 1.028.516,28 zł (kwota indykatywna wyliczona po kursie 4 PLN/EURO). 

 

Kwota wsparcia równa: 60.000,00 zł 

 

Dodatkowe informacje: Zgodnie z treścią „Procedury oceny i wyboru operacji” w sytuacji wyjątkowej (tj. równej 
liczby punktów uzyskanej przez kilka wniosków w ocenie punktowej wg lokalnych kryteriów wyboru) o miejscu na 
Liście operacji wybranych decyduje wyłącznie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy  
w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze. 
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Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy 

Działania „Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”, Procedura oceny i wyboru operacji w ramach 

konkursów ogłaszanych przez  Lokalną Grupę Działania  „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję, 

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

a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium 

znajdują się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania  „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” oraz na 

stronie internetowej: www.lgdvistula.org zakładka: KONKURSY. 

 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze  Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-

Rozwój przez Tradycję”. Pytania należy kierować na adres email: sekretariat@lgdvistula.org lub telefonicznie: 

501-795-541 

 

 
Załączniki do ogłoszenia: 
 
1. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia. 
2. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów 

wyboru operacji. 
3. Kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 Tworzenie nowych firm – wyciąg z dokumentu 

towarzyszącego LSR: Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalenia lub zmiany kryteriów. 
 
DOKUMENTY DODATKOWE -  należy je załączyć obowiązkowo do wniosku. 
 
 

4. Oświadczenie o rozpowszechnianiu logotyp/marki LGD. 
5. Opis rozwiązań innowacyjnych wpisujących się w inteligentne specjalizacje regionalnej strategii innowacji 

województwa kujawsko-pomorskiego do 2020 roku 
6. Opis wykorzystania produktów lokalnych przez beneficjenta. 
7. Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach lub doświadczeniu zgodnym z zakresem prowadzenia 

działalności gospodarczej  i zarządzania lub zakresem merytorycznym, związanym z rodzajem planowanej 
działalności gospodarczej. 

8. Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu osoby niepełnosprawnej. 
9. Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach konkursu 02/2022. 

 
                                           _____________________________________ 

http://www.lgdvistula.org/

