
                                                                                                   

 

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

 

   Ogłoszenie nr 31/2022 

Lokalna Grupa Działania KOLD z siedzibą w Lwówku informuje, że ogłasza nabór 

wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju 

Lokalnego kierowanego przez społeczność, na operacje realizowane przez podmioty inne niż 

LGD w terminie od 29.12.2021 – 11.01.2022r Operacje w ramach poddziałania 19.2 z 

wyłączeniem projektów grantowych zgodnie z planowanym harmonogramem finansowym 
Zakresy tematyczne naboru:  

I. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju 

Lokalnego kierowanego przez Społeczność  

1 Podejmowanie działalności gospodarczej             

• Limit dostępnych środków  226 000,00 EUR   ( 904 000,00 PLN) 

• Wysokość kwoty pomocy  100 000,00zł 

• minimalne wymagania: należy uzyskać 40% punktów uzyskanych wg kryteriów 

ocen LGD 

• termin: od 29.12.2021 – 11.01.2022r r 

• Forma wsparcia: premia  

• Podmioty które mogą składać wnioski: osoby fizyczne  

 

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać osobiście i bezpośrednio w 

biurze KOLD, ul. Rynek 33/1, 64-310 Lwówek  w dniach: od 29.12.2021 – 11.01.2022r 

godz.: 8.00-15.00 

Wnioski należy złożyć 

• w wersji papierowej w 2 egzemplarzach, 

• w wersji elektronicznej w 2 egzemplarzach 

• w 2 opisanych segregatorach 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy o przyznanie pomocy 

wraz z instrukcjami wypełnienia, kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, w 

tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR 

oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów 

określonych w LSR, formularze wniosków o płatność oraz formularze umów o udzielenie 

wsparcia  dostępne są w biurze KOLD i na stronie internetowej www.kold.pl  

Link do opisu kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów i umowy 

ramowej http://kold.pl/portal/Lokalna_strategia_rozwoju_1/  

Lista wymaganych dokumentów: 

1. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami  

2. Oświadczenie dotyczące oznaczenia inwestycji tabliczką 

Dodatkowo informacji udzielają: pracownicy biura  pod numerem telefonu (61) 44-24-160 

W przypadku równiej ilości punktów uzyskanych przez Radę o dofinansowaniu decyduje 

kolejność składania wniosków.  

LGD wybiera wnioski do finansowania po kursie 4,00 zł, natomiast po przekazaniu naboru do 

Samorządu Województwa zostanie on przeliczony po kursie bieżącym. 
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Załącznik nr 1 

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia 

oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki. 

 
Cel ogólny LSR 

1. Wzrost jakości życia oraz poziomu aktywizacji społecznej i gospodarczej na terenie KOLD  
 

Cel(e) szczegółowe LSR 

1.2 Tworzenie miejsc pracy oraz wspieranie rozwoju w firmach na obszarze KOLD 

  

Przedsięwzięcia 

1. Przedsięwzięcie 3 – Przedsiębiorczość rozwija LGD KOLD 

Wskaźnik 

Lp. 
Nazwa wskaźnika 

ujętego w LSR 
Jedn. miary 

Wartość 
wskaźnika z LSR 

Wartość 
zrealizowanych 
wskaźników z 

LSR 

Wartość wskaźnika 
planowana do 
osiągnięcia w 

związku z realizacją 
operacji 

Wartość wskaźnika z 
LSR pozostająca do 

realizacji 

1 

 P3-1.1 Liczba 

zrealizowanych 

operacji 

polegająca na 

utworzeniu  

nowego 

przedsiębiorstwa 

– dodatkowe 

środki okres 

przejściowy 

szt. 9 0 9 0 

 

 

 

 

 

 

 


