
                        
 

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

 
ul. Bracka 7,    48-300 Nysa       + 48 (77) 433 55 99    www.ksiestwo.nysa.pl    biuro@ksiestwo.nysa.pl 

1 
 

 

Ogłoszenie nr 2/2022 

z dnia 03.01.2022 r. 

o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD  

w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Nyskie Księstwo Jezior i Gór  

Lokalnej Strategii Rozwoju  

 

Zarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór realizującego Lokalną Strategię Rozwoju 

finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór 

wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane 

podmioty do złożenia wniosków.  

Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków: 

I. Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami  

W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące Przedsięwzięcia 

1.2.1 Tworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań, mieszczącego się w zakresie określonym 

przepisami § 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. z 2019 r. poz.664, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”. 

Cel ogólny nr 1 – Wielofunkcyjne obszary wiejskie; 

Cel szczegółowy nr 1.2 – Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie zagospodarowania 

wolnego czasu. 

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie: budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej. 

II. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o przyznanie pomocy: 

Podmioty zainteresowane udziałem w naborze i realizacją operacji powinny złożyć wniosek wraz 

z niezbędnymi załącznikami w dwóch wersjach papierowych, które będą następnie przedmiotem 

oceny przez Radę Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór oraz w przypadku wniosków 

wybranych do finansowania przez samorząd województwa, w podanym poniżej miejscu:  

Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: Biuro Nyskiego Księstwa Jezior i Gór ul. 

Bracka 7, 48-300 Nysa, w  okresie od dnia 19.01.2022 r. do dnia 07.02.2022 r. w dni robocze, w 

godzinach pracy Biura, tj. od 7:30 do 15:30. 

LGD nie dopuszcza w tym naborze możliwości składania wniosków drogą elektroniczną w 

oparciu o art. 42b ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Wnioski złożone po tym terminie nie mogą zostać wybrane do realizacji. 

Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura Nyskiego Księstwa 

Jezior i Gór ul. Bracka 7, 48-300 Nysa. 
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Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika albo przez osobę 

upoważnioną. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie zostaną wybrane do 

realizacji. 

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami powinny zostać sporządzone na 

właściwych formularzach, o którym mowa w pkt VIII ppkt 1 niniejszego ogłoszenia, podpisane i 

wypełnione zgodnie z instrukcjami ich wypełniania. 

Za prawidłowe sporządzenie wniosku i załączników odpowiada wnioskodawca.  

Wnioskodawca może również, oprócz tego, złożyć wniosek w wersji elektronicznej. 

Złożony przez wnioskodawcę wniosek może przez niego zostać wycofany, przy czym w takiej 

sytuacji zostanie uznany za niezłożony. 

Zmiana lub uzupełnienie wniosku jest możliwa wyłącznie na wezwanie Nyskiego Księstwa Jezior 

i Gór, na zasadach określonych w Procedurze dostępnej pod linkiem: 

http://ksiestwo.nysa.pl/procedury-naboru-wnioskow-obowiazujaca/ 

III. Forma, wysokość przyznawanej pomocy, w tym ograniczenia w wysokości kwoty pomocy 

wynikające z LSR. 

Pomoc na realizację operacji ma postać refundacji kosztów kwalifikowalnych operacji 

Ograniczenia w wysokości kwoty pomocy: 

1) maksymalna kwota pomocy wynosi 200 tys. zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych) 

2) maksymalny poziom refundacji kosztów kwalifikowalnych wynosi 100 %, za wyjątkiem: 

 do 70 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku gdy Wnioskodawcą jest podmiot 

wykonujący działalność gospodarczą do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. - Prawo przedsiębiorców, z wyłączeniem organizacji pozarządowej, która wykonuje 

działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców i która może się ubiegać o maksymalny w/w poziom refundacji. 

 do 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku gdy Wnioskodawcą jest jednostka 

sektora finansów publicznych, zwana dalej JSFP;   

Zgodnie z przepisami rozporządzenia: 

 minimalna całkowita wartość operacji winna być nie niższa niż 50 000,00 zł. (słownie: 

pięćdziesiąt tysięcy złotych), 

UWAGA: w przypadku JSFP, na kwotę pomocy składa się:  

 kwota pomocy określona przez Wnioskodawcę we wniosku o przyznanie pomocy obciążająca 

budżet EFRROW;  

 wkład własny wnioskodawcy stanowiący wymagany wkład krajowy środków publicznych, 

obciążający łącznie z wnioskowaną kwotą pomocy (środki EFRROW) budżet LSR. 

IV. Warunki wyboru operacji do realizacji. 

Pomoc może zostać przyznana wnioskodawcy, który we wskazanym w pkt II ogłoszenia terminie 

i miejscu złożył wniosek dotyczący realizacji operacji: 

http://ksiestwo.nysa.pl/procedury-naboru-wnioskow-obowiazujaca/
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1) zgodnej z Lokalną Strategią Rozwoju; 

2) która, w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru, uzyska co 

najmniej minimalną liczbę punktów określoną w pkt V ogłoszenia; 

Za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju może zostać uznana operacja, która: 

a) realizuje cele główne i szczegółowe LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR 

wskaźników; 

b) jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym z 

przepisami ustaw i rozporządzeń regulujących zasady przyznawania pomocy w ramach 

tego Programu; 

c) jest zgodna z następującymi dodatkowymi warunkami uzyskania dofinansowania, 

obowiązującymi w ramach naboru na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy o RLKS: 

 O przyznanie pomocy mogą ubiegać się wyłącznie podmioty działające w sferze 

kultury - zgodnie z definicją takiego podmiotu zawartą w Lokalnej Strategii 

Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020. (LSR) 

 Nowy lub modernizowany w ramach realizacji operacji obiekt przeznaczony na 

spotkania lokalnych społeczności musi być dostosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

d) na realizację operacji może być udzielone wsparcie w formie wskazanej w ogłoszeniu o 

naborze; 

e) operacja jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze; 

f) operacja jest objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i 

terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. 

Lokalna Grupa Działania zaznacza, że ciężar udowodnienia spełnienia warunków przyznania 

pomocy, poszczególnych kryteriów oceny operacji lub zasadności wnioskowanej kwoty wsparcia 

obciąża wnioskodawcę. W razie wątpliwości dotyczących tych kwestii LGD może jednokrotnie 

wezwać wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień lub dokumentów, na warunkach określonych w 

Procedurze dostępnej pod tym linkiem: http://ksiestwo.nysa.pl/procedury-naboru-wnioskow-

obowiazujaca/. LGD wzywa wnioskodawcę tylko raz do usunięcia danej wątpliwości lub 

przedłożenia określonego dokumentu. W razie nieusunięcia przez wnioskodawcę w tym trybie 

wątpliwości, kwestie, których dotyczyło wezwanie traktowane będą przez LGD jako 

nieudowodnione przez wnioskodawcę. 

V. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie 

jest warunkiem wyboru operacji. 

Aby operacja została poddana ocenie z punktu widzenia kryteriów wyboru operacji i mogła zostać 

wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie ocenę zgodności z: zakresem tematycznym 

i LSR. 

Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego naboru: 

1) Ochrona środowiska lub klimatu  – maks. 1 pkt,  

2) Wykonalność operacji          – maks. 4 pkt,  

http://ksiestwo.nysa.pl/procedury-naboru-wnioskow-obowiazujaca/
http://ksiestwo.nysa.pl/procedury-naboru-wnioskow-obowiazujaca/
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3) Obszar oddziaływania operacji – maks. 2 pkt, 

4) Tworzenie miejsc pracy   – maks. 3 pkt, 

5) Praca dla grupy defaworyzowanej  – maks. 1 pkt, 

6) Czas realizacji operacji   – maks. 5 pkt, 

7) Miejsce realizacji operacji             – maks. 1 pkt, 

8) Innowacyjność                                 – maks. 2 pkt 

Wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, jeżeli uzyska łącznie co najmniej 3,00 punkty, w 

tym co najmniej 2,00 punkty w ramach kryteriów podstawowych - (dotyczy w/w kryteriów 

określonych w punktach od 1 do 6). 

Uwaga: W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało taką samą liczbę punktów, wyższe 

miejsce na liście operacji wybranych do dofinansowania zajmuje operacja, której wnioskowana 

kwota wsparcia (wnioskowana kwota grantu) jest niższa, a w przypadku uzyskania takiej samej 

liczby punktów i wnioskowania o taką samą kwotę wyższe miejsce zajmuje operacja objęta 

wnioskiem o przyznanie pomocy, który został wcześniej złożony w danym naborze. (zgodnie z  § 

24 ust. 11 Regulaminu Rady – organu decyzyjnego stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór) 

VI. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków 

przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji. 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

1) fiszkę projektową, zawierającą opis operacji oraz uzasadnienie planowanych wydatków; 

2) dokumenty (jeżeli są wymagane) niezbędne do potwierdzenia spełniania określonych 

kryteriów wyboru operacji; 

3) załączniki do wniosku o przyznanie pomocy określone w sekcji B.VII. INFORMACJA O 

ZAŁĄCZNIKACH  wniosku o przyznanie pomocy, które wg zapisów instrukcji wypełniania 

wniosku – wersja: PROW 2014-2020_19.2/4z są obowiązkowe dla danego podmiotu 

ubiegającego się o przyznanie pomocy i danej operacji planowanej do realizacji, ze względu 

na jej specyfikę. 

4) Oświadczenie/a dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w 

poddziałaniu 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność objętym programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 

2014-2020 – w związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w 

życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz 

ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) 

VII. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru. 

Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 409 987,71 euro (słownie: czterysta dziewięć  

tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem euro siedemdziesiąt jeden eurocentów).  
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Wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy limit środków wyrażony w 

walucie euro zostanie przeliczony na etapie dokonywania oceny operacji i ustalania list 

ocenionych operacji po kursie stałym 4,0 PLN/euro, zgodnie z postanowieniami wytycznych 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 7/1/2020. 

VIII. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, 

formularza wniosku o płatność, formularza umowy o udzielenie przyznanie pomocy oraz 

innych dokumentów istotnych z punktu widzenia wnioskodawcy. 

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej pod adresem:   

pobierz (excel) – wersja 4z 

pobierz (pdf) – wersja 4z 

2) Formularz wniosku o płatność dostępny jest w wersji elektronicznej pod adresem: 

pobierz (excel) – wersja 4z 

pobierz (pdf) – wersja 4z 

3) Formularz umowy o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej pod adresem:  

Pobierz (formularz umowy wersja 8z) oraz zał. 1 , zał. 2, zał. 3, zał. 3a, zał. 5, zał. 6,  zał. 7, 

zał. 8, zał. 9, zał. 10.  

4) Lokalna Strategia Rozwoju, o której mowa w pkt IV ppkt 1, dostępna jest w wersji 

elektronicznej pod adresem: http://ksiestwo.nysa.pl/lokalna-strategia-nyskiego-ksiestwa-

jezior-i-gor-na-lata-2014-2020/ 

5) Wzór fiszki projektowej, o której mowa w pkt VI ppkt 1 ogłoszenia dostępny jest w wersji 

elektronicznej pod adresem: http://ksiestwo.nysa.pl/procedury-naboru-wnioskow-

obowiazujaca/ - załącznik nr 4 do procedury naboru wniosków. 

6) Opis kryteriów wyboru operacji (uszczegółowienie kryteriów) dostępny jest pod 

następującymi adresami:   

 http://ksiestwo.nysa.pl/procedury-naboru-wnioskow-obowiazujaca/ - załącznik nr 5 do 

procedury naboru wniosków (kryteria oceny operacji). 

 http://ksiestwo.nysa.pl/lokalna-strategia-nyskiego-ksiestwa-jezior-i-gor-na-lata-2014-

2020/- Lokalna Strategia Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 – 

strony 58-60 dokumentu. 

 http://ksiestwo.nysa.pl/procedury-naboru-wnioskow-obowiazujaca/ - załącznik nr 11 do 

procedury naboru wniosków karta oceny przedsięwzięcia 1.2.1 

7) Wzór Oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej 

występującej w poddziałaniu 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność objętym programem rozwoju obszarów wiejskich 

na lata 2014-2020, o którym mowa w pkt VI ppkt 4 ogłoszenia dostępny jest w wersji 

elektronicznej pod adresem - pobierz (docx) 

8) Inne dokumenty, które mogą być istotne z punktu widzenia wnioskodawcy: 

  

https://ksiestwo.nysa.pl/download/formularz-wniosku-o-przyznanie-pomocy_19-2_i_4z/
https://ksiestwo.nysa.pl/download/formularz-wniosku-o-przyznanie-pomocy/
https://ksiestwo.nysa.pl/download/formularz-wniosku-o-platnosc_19-2_i_4z-2/
https://ksiestwo.nysa.pl/download/formularz-wniosku-o-platnosc_19-2_i_4z/
https://ksiestwo.nysa.pl/download/formularz-umowy-o-przyznaniu-pomocy_19-2_iw_8z/
https://ksiestwo.nysa.pl/download/zalacznik-nr-1-do-umowy_19-2/
https://ksiestwo.nysa.pl/download/zalacznik-nr-2-do-umowy_19-2_iw_8z/
https://ksiestwo.nysa.pl/download/zalacznik-nr-3-do-umowy_19-2_iw_8z/
https://ksiestwo.nysa.pl/download/zalacznik-nr-3a-do-umowy_19-2_iw_8z/
https://ksiestwo.nysa.pl/download/zalacznik-nr-5-do-umowy_19-2_iw_8z/
https://ksiestwo.nysa.pl/download/zalacznik-nr-6-do-umowy_19-2_iw_8z/
https://ksiestwo.nysa.pl/download/zalacznik-nr-7-do-umowy_19-2_iw_8z/
https://ksiestwo.nysa.pl/download/zalacznik-nr-8-do-umowy_19-2_iw_8z/
https://ksiestwo.nysa.pl/download/zalacznik-nr-9-do-umowy_19-2_iw_8z/
https://ksiestwo.nysa.pl/download/zalacznik-nr-2-do-umowy_19-2_iw_8z-2/
http://ksiestwo.nysa.pl/lokalna-strategia-nyskiego-ksiestwa-jezior-i-gor-na-lata-2014-2020/
http://ksiestwo.nysa.pl/lokalna-strategia-nyskiego-ksiestwa-jezior-i-gor-na-lata-2014-2020/
http://ksiestwo.nysa.pl/procedury-naboru-wnioskow-obowiazujaca/
http://ksiestwo.nysa.pl/procedury-naboru-wnioskow-obowiazujaca/
http://ksiestwo.nysa.pl/procedury-naboru-wnioskow-obowiazujaca/
http://ksiestwo.nysa.pl/lokalna-strategia-nyskiego-ksiestwa-jezior-i-gor-na-lata-2014-2020/
http://ksiestwo.nysa.pl/lokalna-strategia-nyskiego-ksiestwa-jezior-i-gor-na-lata-2014-2020/
http://ksiestwo.nysa.pl/procedury-naboru-wnioskow-obowiazujaca/
http://ksiestwo.nysa.pl/rodo/


                        
 

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

 
ul. Bracka 7,    48-300 Nysa       + 48 (77) 433 55 99    www.ksiestwo.nysa.pl    biuro@ksiestwo.nysa.pl 

6 
 

 Procedura przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez stowarzyszenie 

Nyskie Księstwo Jezior i Gór, dostępna jest pod adresem: 

http://ksiestwo.nysa.pl/procedury-naboru-wnioskow-obowiazujaca/ 

 Regulamin Rady – organu decyzyjnego stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór, 

dostępny jest pod adresem: http://ksiestwo.nysa.pl/regulamin-rady/ 

 Broszura informacyjna MRiRW o wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

2014-2020 – dostępna jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/arimr/broszura-mrirw-

o-wsparciu-z-programu-rozwoju-obszarow-wiejskich-2014-2020---27-stycznia-2015-r 

 Wytyczne nr 7/1/2020 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez 

lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w 

ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020, dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rozwoj-

lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-rlks 

 Instrukcje wypełniania wniosków o przyznanie pomocy, Instrukcje wypełniania 

wniosków o płatność, Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy, Załączniki do 

wniosku o płatność oraz inne dokumenty, dostępne są pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-

ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3 

 Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów wyboru 

grantobiorców stosowanych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju przez 

stowarzyszenie Nyskie Księstwo Jezior i Gór – dostępna jest pod adresem: 

http://ksiestwo.nysa.pl/procedura-zmiany-kryteriow-obowiazujaca/ 
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