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ZARZĄD  STOWARZYSZENIA  ,,MIĘDZY WISŁĄ  A  KAMPINOSEM’’ 

ogłasza  nabór  wniosków  o  przyznanie pomocy  

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGŁOSZENIE NR  4/2022           

Cel ogólny 3. Rozwój potencjału społecznego  oferty kulturalnej i zachowanie dziedzictwa               
lokalnego na obszarze LSR 

Cel szczegółowy 3.2  Poprawa  dostępności oferty kulturalnej na obszarze LSR 
 
Przedsięwzięcie 3.2.1  Wsparcie podmiotów działających w sferze kultury na obszarze LSR             
                                       poprzez dofinansowanie zakupu wyposażenia i organizacji wydarzeń           
                                       kulturalnych  
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Termin  

składania wniosków 
 
 

 

  

 
 

 
 

od 02 listopada 2022 r. do 16 listopada 2022 r.  

w godzinach od 8:00 do 16:00  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Miejsce  
składania wniosków 

 
     

Stowarzyszenie ,,Między Wisłą a Kampinosem’’                                                                                                                         

ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów   

(budynek Urzędu Gminy Czosnów)  

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 
 

 
 
 

1. Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.  

2. Wnioskodawcy składają wnioski o przyznanie pomocy w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz  wersją 

elektroniczną bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną                                   

do reprezentacji) w Biurze w terminie   i formie określonej w ogłoszeniu. 

3. Nie przewiduje się składanie dokumentów, o których mowa w ust. 2  za pomocą poczty kurierskiej lub pocztą.  

4. Złożone dokumenty, o których mowa w ust. 2 za pomocą poczty kurierskiej lub poczty pracownik Biura 

rejestruje wniosek w rejestrze wniosków z adnotacją ,,poczta’’. Wniosek o przyznanie pomocy, o którym mowa 

w ust. 2  nie podlega dalszej ocenie.    

5. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę i godzinę zarejestrowania wniosku w rejestrze wniosków 

prowadzonym przez pracownika Biura. 

6. Pracownik Biura nadaje  wnioskowi indywidualne  oznaczenie (znak sprawy) i wpisuje go w polu 

„Potwierdzenie złożenia w LGD” na wniosku. Numer ten zostaje odzwierciedlony w rejestrze prowadzonym 

przez LGD. 

7. Wniosek o przyznanie pomocy opieczętowuje się na pierwszej stronie, tytułem potwierdzenia jego wpływu,  

przy czym potwierdzenie powinno zawierać następujące dane: 

1) data i godzina złożenia wniosku, 

2) numer wniosku odnotowany w rejestrze wniosków, 

3) liczba załączników, złożonych wraz z wnioskiem, 

4) podpis pracownika Biura, 

5) pieczęć LGD. 
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8. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w LGD potwierdzane jest również na kopii pierwszej strony wniosku 

(na egzemplarzu Wnioskodawcy). 
 

 

 
 

Forma wsparcia 

 
 

 
 
 
 
 

Refundacja kosztów kwalifikowanych. 

Wysokość wsparcia:  od 6 250 euro (25 000,00 zł) do 15 00 euro (60 000,00 zł) 

Intensywność wsparcia: 

do 63,63 % -  sektor publiczny  

do 70 % -  podmioty wykonujące działalność gospodarczą (przedsiębiorcy)  

do 100 %  - pozostałe podmioty (kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe) 

minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych  

 
 

 
 
 
 

Zakres tematyczny  
operacji 

 

Cel ogólny 3. Rozwój potencjału społecznego  oferty kulturalnej i zachowanie dziedzictwa lokalnego                            

na obszarze LSR 

Cel szczegółowy 3.2 Poprawa  dostępności oferty kulturalnej na obszarze LSR 

Przedsięwzięcie 3.2.1 Wsparcie podmiotów działających w sferze kultury na obszarze LSR   

                                    poprzez dofinansowanie zakupu wyposażenia i organizacji wydarzeń  kulturalnych  

 

Zakres tematyczny mieści się w zakresie  wymienionym w § 2 ust. 1 pkt 1 lub 6 lub 8 Rozporządzenia Ministerstwa 

Rolnictwa  i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania 

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  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.). 
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Warunki udzielania 
wsparcia 

 

 

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.) w tym: 

 

1. Operacja jest zgodna z LSR wówczas, gdy łącznie spełnia następujące warunki: 

1) zostały złożone w miejscu i czasie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, 

2) których zakres tematyczny operacji zgodny jest z zakresem tematycznym wskazanym  w  ogłoszeniu                    

o naborze, 

3) których została złożona realizacja celu ogólnego i szczegółowe LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR 

wskaźników,  

4) są zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach którego jest planowana 

realizacja tej operacji, w tym: 

a) zgodne z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków  o przyznanie pomocy (refundacja 

albo ryczałt – premia), 

b) zgodne z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru. 

2. Spełnienie kryteriów wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej wymaganej do wybrania operacji liczby 

punktów (średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi 

osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 30 pkt). 

 

W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania 

decyduje miejsce na liście rankingowej projektów.  
 
 

 
 

W przypadku gdy dwa wnioski uzyskają tą samą liczbę punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować 

będzie termin (dzień, godzina) przyjęcia wniosku do Biura. 
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Operacja musi realizować wskaźniki określone Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 

Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ (załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 4/2022 – Cele ogólne 

i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków 

o przyznanie pomocy wskaźnikami). 

 
 

 

Kryteria wyboru operacji 
wraz ze wskazaniem 

minimalnej liczby punktów, 
której uzyskanie jest 

warunkiem wyboru operacji 
  

 

Kryteria wyboru operacji  stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia nr  4/2022 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji wynosi              

85 punkty. Minimalna liczba punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru wynosi 30 punktów. 

 

 

Limit dostępnych środków  
w ramach ogłaszanego 

naboru 

 

 

 

 

 

 

 

25 000,00 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 100 000,00 zł). 

 

EFRROW to 15 907,50 € (63 630,00 zł) (63,63%), w związku z czym wymagany krajowy wkład środków 

publicznych to  9 092,50 €  (36 370,00 zł) (36,37%).  

 

Kwota dostępnych środków obejmuje zarówno wkład EFRROW, jak i wymagany krajowy wkład środków 

publicznych. W przypadku operacji gdzie Wnioskodawcą jest jednostka sektora finansów publicznych (JSFP) 

wymagany wkład krajowy środków publicznych pochodzi ze środków własnych tej jednostki (nie będzie 

wypłacany przez ARiMR), natomiast kwota pomocy pochodzi z wkładu EFFROW i nie może być wyższa niż 

wynikająca z iloczynu kosztów kwalifikowalnych i poziomu dofinansowania (nie większego niż 63,63%). 

W pozostałych przypadkach pomoc wypłacana przez ARiMR (w wysokości określonej zgodnie  z obowiązującymi 

przepisami) w 63,63% finansowana jest ze środków EFRROW, a w 36,37% ze środków budżetu państwa.  
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Informacje o miejscu 
udostępnienia LSR, 

formularza wniosku                          
o udzielenie wsparcia, 

formularza wniosku 
o płatność, formularza 

umowy o udzielenie 
wsparcia, opisu kryteriów 

wyboru operacji oraz zasad 
przyznawania punktów za 

spełnienie danego 
kryterium 

 

 

Dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’: 

http://www.lgdkampinos.pl (w zakładce: dokumenty PROW 2014-2020 oraz informacje), Samorządu 

Województwa Mazowieckiego: http://mazowieckie.ksow.pl/prow-2014-2020/m19-wsparcie-dla-rozwoju-

lokalnego-w-ramach-inicjatywy-leader-rlks-rozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc/i-operacje-z-

wylaczeniem-projektow-grantowych-oraz-operacji-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej                    

oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-

wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3 

 
Informację o wymaganych 

dokumentach, 
potwierdzających spełnienie 

warunków udzielenia 
wsparcia oraz kryteriów 

wyboru operacji  

 
 

 
 
 

1) Wniosek o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi dokumentami do weryfikacji wniosku znajdują się                            

w części B.  IV Informacja o  załącznikach  na formularzu Wniosku o przyznanie pomocy.  
 

 

 
 

2) Dokumenty związane z kryteriami wyboru określonymi w LSR: 

a) dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium nr 1:  Obszar działalności Wnioskodawcy – oświadczenie 

wnioskodawcy na formularzu opracowanym przez LGD, 

b) dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium nr 2: Partnerstwo sektorów – oświadczenie wnioskodawcy 

na formularzu opracowanym przez LGD oraz na podstawie załączonych dokumentów  potwierdzających 

realność partnerstwa (delegacje współpracy, listy intencyjne, itp.), 

c) dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium nr 3:  Informowanie o źródle wsparcia projektu – 

oświadczenie wnioskodawcy na formularzu opracowanym przez LGD, 

d) dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium nr 4:  Wykorzystanie infrastruktury wspieranej przez LGD 

– oświadczenie wnioskodawcy na formularzu opracowanym przez LGD, 

e) dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium nr 5: Innowacyjność operacji – oświadczenie 

wnioskodawcy na formularzu opracowanym przez LGD.  

http://www.lgdkampinos.pl/
http://mazowieckie.ksow.pl/prow-2014-2020/m19-wsparcie-dla-rozwoju-lokalnego-w-ramach-inicjatywy-leader-rlks-rozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc/i-operacje-z-wylaczeniem-projektow-grantowych-oraz-operacji-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej
http://mazowieckie.ksow.pl/prow-2014-2020/m19-wsparcie-dla-rozwoju-lokalnego-w-ramach-inicjatywy-leader-rlks-rozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc/i-operacje-z-wylaczeniem-projektow-grantowych-oraz-operacji-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej
http://mazowieckie.ksow.pl/prow-2014-2020/m19-wsparcie-dla-rozwoju-lokalnego-w-ramach-inicjatywy-leader-rlks-rozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc/i-operacje-z-wylaczeniem-projektow-grantowych-oraz-operacji-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej
https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3
https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3
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Stowarzyszenie ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ działające jako Lokalna Grupa Działania (LGD) zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc                          

w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów od poniedziałku do piątku                        

w godz. 8:00 - 16.00, telefon (22) 794 04 88, e-mail: biuro@lgdkampinos.pl. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione                              

do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres Beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca. 

 

mailto:biuro@lgdkampinos.pl.

