Data zamieszczenia na stronie Stowarzyszenia LGD „STER”: 11 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie o naborze nr 1/2021
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „STER” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w
ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
1. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:
od 25 czerwca 2021 r. do 19 lipca 2021 r.
Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „STER”, ul. Rokicińska 125 lokal 26, 95-020 Andrespol (Budynek
Gminnej Przychodni Zdrowia SPZOZ), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, od 07.30 do 15.30.
Forma składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć bezpośrednio w siedzibie biura Stowarzyszenia LGD „STER” (ul. Rokicińska
125 lokal 26, 95-020 Andrespol) na aktualnie obowiązującej wersji dokumentacji osobiście albo przez pełnomocnika
lub przez osobę upoważnioną do złożenia wniosku przez wnioskodawcę w sposób uniemożliwiający ich samoistną
dekompletację (np. wpięte do skoroszytu lub segregatora).
Komplet dokumentów składa się z:
 Dwóch tożsamych egzemplarzy wniosku o przyznanie pomocy w wersji papierowej wraz z wymaganymi
załącznikami wynikającymi z formularza wniosku.
 Jednego egzemplarza wniosku wraz z biznesplanem na płycie CD lub DVD w wersji elektronicznej z tożsamą
wersją co złożona w wersji papierowej.
 Złożenie wniosku potwierdza się na oryginale oraz kopii pierwszej strony tego wniosku. Potwierdzenie
zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone
pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD wniosek.
 Wszystkie załączniki nie będące oryginałami są potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pracownika
LGD/lub podmiot, który wydał dokument lub notarialnie lub przez występującego w sprawie pełnomocnika
będącego radcą prawnym lub adwokatem.
Wnioski nadsyłane za pośrednictwem poczty i firm kurierskich nie będą rozpatrywane.
2. Forma wsparcia:
Wnioskodawca może uzyskać wsparcie finansowe w formie płatności ryczałtowej – premii.

3. Zakres tematyczny naboru wniosków:
Działania polegające na uruchomieniu działalności gospodarczej (start-up) (przedsięwzięcie nr 1.3.2)
Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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.).

Cele i wskaźniki ze Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Stowarzyszenia- Lokalna
Grupa Działania „STER” związane z przedsięwzięciem 1.3.2
Cel ogólny: 1. Poprawa warunków życia mieszkańców i gospodarowania na obszarze Lokalnej Grupy Działania STER
do 2020 roku.
Cel szczegółowy: 1.3 Wzmocnienie potencjału do rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności sprzyjających
wyłączeniu społecznemu.
Przedsięwzięcie: 1.3.2. Działania polegające na uruchomieniu działalności gospodarczej (start-up).
Planowane wskaźniki do osiągnięcia:
wskaźnik produktu:
Liczba nowoutworzonych działalności gospodarczych,
wskaźnik rezultatu:
Liczba osób które podjęły działalność gospodarczą

4. Warunki udzielenia wsparcia:





Zgodność operacji z LSR:
Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu, terminie i w sposób podany w ogłoszeniu,
Zgodność zakresu tematycznego operacji z zakresem wskazanym w ogłoszeniu,
Realizacja przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR
wskaźników,
 zgodność operacji z programem, w ramach którego jest planowana realizacja operacji (PROW 2014-2020),
zgodność wnioskowanej formy wsparcia z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze, zgodność
w warunkami wyboru operacji określonymi w ogłoszeniu o naborze;
 Zgodność operacji z kryteriami wyboru operacji. Kryteria wyboru operacji znajdują na stronie internetowej
www.lgd-ster.pl
W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania
decyduje miejsce na liście projektów wybranych.
W przypadku, gdy dwa wnioski uzyskają tą samą liczbę punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie
termin (dzień, godzina) przyjęcia wniosku.
5. Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku:
Dokumenty niezbędne do weryfikacji wniosku znajdują się w części IV. Informacja o załącznikach na formularzu
Wniosku o przyznanie pomocy.
Lista niezbędnych dokumentów jest załączona do ogłoszenia o naborze (wykaz załączników).
Inne dokumenty związane z kryteriami wyboru operacji zostały określone w Wykazie lokalnych kryteriów wyboru dla
operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Lista dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji jest załączona do ogłoszenia o naborze (wykaz
załączników).
6. Wysokość pomocy
Premia w stałej wysokości 63 000,00 złotych na jednego Beneficjenta.

7. Intensywność pomocy:
100% - płatność ryczałtowa (premia).

8. Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru:
limit środków 94 500,00 EUR, co przy kursie 4,00 PLN/EUR stanowi odpowiednio 378 000,00 zł.
9. Dokumenty związane z naborem są udostępnione:








Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja,
Wzór biznesplanu,
Kryteria wyboru operacji przez LGD,
Lista dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
Wzór umowy o przyznanie pomocy
Wzór wniosku o płatność oraz instrukcja
Lokalna Strategia Rozwoju

dostępne się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „STER” oraz na stronie internetowej www.lgdster.pl

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, biznesplan, wzór umowy oraz wniosek o płatność wraz z instrukcją
są też dostępne na stronie www.lodzkie.pl oraz www.arimr.gov.pl
Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia LGD „STER”, ul.
Rokicińska 125 lokal 26, 95-020 Andrespol (Budynek Gminnej Przychodni Zdrowia SPZOZ) oraz pod numerem
telefonu 42 642 25 64 lub 511 088 025.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „STER” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku.
Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres
beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

