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05/2020 
( Numer Ogłoszenia) 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości 

składania wniosków o przyznanie pomocy 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.  

I. Termin składania wniosków: wyznacza się na okres od dnia 12.06.2020 r. do dnia 

30.06.2020 r.  do godz. 15.00 

II. Miejsca składania wniosków: tylko i wyłącznie bezpośrednio tj. osobiście lub przez 

pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej, oraz 

w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej (nagranej na płyty CD) należy złożyć do 

siedziby Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w Janiszewie, 

ul. Zielona 127, 26-652 Zakrzew. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. 

Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane 

przez osobę upoważnioną do przyjęcia wniosku. O terminie złożenia decyduje data wpływu 

do biura Stowarzyszenia.  

III. Zakres tematyczny:  

- Infrastruktura Publiczna: Inwestycje w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę 

kulturalną (zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia 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; Dz.U.2017 poz. 772 tekst jednolity); 

IV. Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych wyznaczona w wysokości 63,63% 

kosztów kwalifikowanych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych, oraz do 

poziomu 100 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów.  

V. Warunki udzielenia wsparcia: 

V.1 Aby wniosek mógł zostać wybrany przez Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” 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; Dz.U.2017 poz. 772 tekst jednolity, w tym 

służyć zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej a ponadto: 
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-zostać uznany za zgodny z LSR, w tym zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi 

w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

- uzyskać (z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami) minimalny próg 

punktowy wynoszący 6 pkt. 

 

 V.2 W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości 

uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście rankingowej projektów.  

 

VI. Kryteria wyboru projektów: stanowią załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do niniejszej 

informacji.  

VII. Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku:  

VII.1  Dokumenty niezbędne do weryfikacji wniosku znajdują się w części B.VII Informacja 

o załącznikach, w formularz Wniosku o przyznanie pomocy.  

VII.2 Dokumenty związane z kryteriami wyboru określonymi w Lokalnej Strategii Rozwoju 

„Razem dla Radomki” 

VIII. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 136 500,00 zł 

IX. Wskaźniki zaplanowane do osiągnięcia w ramach naboru określa załącznik nr 4 do 

niniejszej informacji.  

X. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz projekt umowy 

o udzielenie wsparcia dostępne są na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa http://www.arimr.gov.pl/ , na stronie  na stronie internetowej 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich http://mazowieckie.ksow.pl/prow-2014-2020.html, oraz 

na Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” 

http://www.razemdlaradomki.pl w zakładce LSR 2016-2023. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zapewnia bezpłatne 

doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje udzielane są 

w biurze LGD, mieszczącym się w Janiszewie, ul. Zielona 127 (26-652 Zakrzew) w poniedziałki 

w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8.00-16.00,  telefon 

(48) 38 58 996, email: zarzad@razemdlaradomki.pl . 

Wniosek powinie być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz 

zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada 

Wnioskodawca.  
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