
 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2022 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, działającego na terenie gmin: Oborniki Śląskie, Prusice, Trzebnica, Wisznia 

Mała i Zawonia, informuje o możliwości składania wniosków 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 z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Limit dostępnych środków 86 247,44 PLN – (21 561,86 Euro) 

 

I. Termin, miejsce i tryb składania wniosków oraz informacja o wymaganych dokumentach: 

Termin składania wniosków od 7 lutego do 22 lutego 2022 roku. 

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać osobiście, w dwóch wersjach papierowych (oryginał +   kopia) oraz w wersji elektronicznej na płycie CD, w 

Biurze Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, przy ul. Obrońców Pokoju 1A/1 w Trzebnicy od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00. 

UWAGA!!! W ostatnim dniu naboru, tj. w dniu 22 lutego 2022 roku, wnioski należy składać maksymalnie do godziny 14:00. 

 

 

II. Formy wsparcia i limity dostępnych środków: 

1. Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z 

wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. 

2. Wsparcie przyznawane będzie w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, w wysokości: 

• do 86 247,44 tysięcy złotych 

• Minimalna wartość projektu 50 000, 00 zł  

Intensywność pomocy w zależności od rodzaju beneficjenta wynosi: 

w przypadku: 



✓  – do 100% kosztów kwalifikowalnych; organizacje pozarządowe, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym 

Lokalną Strategią Rozwoju.   
✓ Jednostek sektora finansów publicznych do 63,63% kosztów kwalifikowalnych. 

III. Zakres tematyczny operacji i planowane do osiągnięcia wskaźniki: 

Cel szczegółowy Przedsięwzięcie Preferowany zakres projektów w ramach Przedsięwzięć 

Cel ogólny 2. Wysoka jakość życia mieszkańców Krainy Wzgórz Trzebnickich 

2.2. Wzmocnienie 

tożsamości 

mieszkańców z 

obszarem  

IV. „Kraina 

Wzgórz 

Trzebnickich 

naszym wspólnym 

domem” 

1) Wspieranie działalności lokalnych zespołów ludowych i lokalnych twórców 

2) Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów 

3) Zwiększenie wykorzystania OZE i zapobieganie zmianom klimatu m.in. poprzez działania edukacyjne  

4) Szkolenia z zakresu podnoszenia świadomości i promowania postaw prośrodowiskowych i proklimatycznych, a także 

promujących innowacyjne rozwiązania 

  

Planowane do osiągnięcia wskaźniki: 

1) Zakres – Wzmocnienie Kapitału Społecznego  

▪ Wskaźniki Produktu: 

- Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego – 1 

IV. Warunki i tryb przyznania pomocy: 

Warunki i tryb przyznania pomocy określa Rozporządzenie 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. 

Wyboru operacji dokonuje się spośród wniosków, które pozytywnie przeszły etap wstępnej oceny wniosków dokonanej przez Biuro LGD w zakresie: 

• złożenia wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze; 

• zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze; 

• zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja lub premia); 

• spełniania dodatkowych warunków udzielenia wsparcia, obowiązujących w ramach naboru. 

Operacje, które nie spełniają w/w warunków, nie podlegają ocenie zgodności z LSR i wyborowi. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta przez LGD z 

zachowaniem śladu rewizyjnego. 

 

Wyboru operacji dokonuje Rada LGD na podstawie kryteriów określonych w LSR i dokumencie pn. PROJEKTY „KONKURSOWE” – OPIS PROCEDURY 

(dokumenty dostępne na stronie LGD www.krainawzgorztrzebnickich.pl w zakładce „do pobrania”). 

 

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

Każda operacja musi być zgodna z: 

 



co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR, 

co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR, 

co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR. 

Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia IV. „Kraina Wzgórz Trzebnickich naszym wspólnym domem”. 

Operacje Kryterium  Opis Zasady pkt. pkt. Sposób weryfikacji 

Wszystkie Aktywizacja 

mieszkańców   

Preferuje operacje, które aktywizują większą liczbę 

mieszkańców  

W ramach operacji zaktywizowanych 

zostanie przynajmniej 40 

mieszkańców z co najmniej 2 

miejscowości  

2 Kryterium weryfikowane na 

podstawie informacji zawartych 

we wniosku i załącznikach  

W ramach operacji zaktywizowanych 

zostanie przynajmniej 20 

mieszkańców z 1 miejscowości  

1 

Operacja zakłada aktywizację mniej 

niż 20 osób   

0 

Wszystkie Innowacyjność  Preferuje operacje innowacyjne, niespotykane w 

skali obszaru objętego strategią (LGD) tj. 

wykorzystujące niepraktykowane dotąd 

zastosowania zasobów i rozwiązań, wykorzystania 

nowych metod; wprowadzające nowe usługi 

 

 

Ma charakter innowacyjny w skali 

całego obszaru 

2 Kryterium weryfikowane na 

podstawie informacji zawartych 

we wniosku i załącznikach  
Ma charakter innowacyjny w skali 

gminy, na terenie której realizowany 

będzie projekt 

1 

Nie ma charakteru innowacyjnego 0 

Wszystkie Zastosowanie 

rozwiązań 

sprzyjających 

ochronie 

środowiska lub 

klimatu 

Preferuje operacje, które podczas realizacji 

zastosują rozwiązania sprzyjające ochronie 

środowiska lub klimatu w dwóch stopniach:  

1) W stopniu minimalnym - zostanie przyznany 1 

punkt, jeśli projekt zakłada np. wykorzystanie 

urządzeń energooszczędnych lub wykorzystujących 

technologię sprzyjającą środowisku, materiałów 

ekologicznych, wykorzysta zasady segregacji 

odpadów itp. W przypadku operacji inwestycyjnych 

może to być zastosowanie bardziej ekologicznych 

materiałów lub technologii czy przeprowadzenie 

oceny oddziaływania na środowisko planowanej 

inwestycji. W przypadku operacji miękkich 

preferowane będą projekty przybliżające 

uczestnikom tematykę ochrony środowiska (w tym 

lokalne zasoby przyrodnicze) czy przeciwdziałania 

zmianom klimatu. 2) W stopniu znacznym - zostaną 

przyznane 2 punkty, jeśli oprócz zastosowania 

Stosuje rozwiązania sprzyjające 

ochronie środowiska lub klimatu w 

stopniu znacznym 

 

2 Kryterium weryfikowane na 

podstawie informacji zawartych 

we wniosku i załącznikach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stosuje rozwiązania sprzyjające 

ochronie środowiska lub klimatu w 

stopniu minimalnym 

1 

Nie stosuje rozwiązań sprzyjających 

ochronie środowiska lub klimatu  

 

0 



rozwiązań sprzyjającym ochronie środowiska lub 

klimatu w stopniu minimalnym, Beneficjent 

zaproponuje specjalne kampanie/ prelekcje/ 

happeningi związane z ochroną środowiska lub 

klimatu. 

 

 

wszystkie Powiązanie z 

innymi 

projektami  

Preferuje operacje powiązane z innymi 

realizowanymi projektami. Przez powiązanie 

rozumie się udokumentowanie powiązania z 

projektami zrealizowanymi (szczególnie w ramach 

PROWu 2007 – 2013) lub będącymi w trakcie 

realizacji, w szczególności w ramach RLKSu lub 

udokumentowanie współpracy z innymi sektorami 

(w realizacji planowanego projektu) 

Realizacja operacji powiązana jest z 

co najmniej jednym 

komplementarnym projektem innego 

podmiotu i planuje współpracę 

międzysektorową 

2 Kryterium weryfikowane na 

podstawie informacji zawartych 

we wniosku i załącznikach  

Realizacja operacji powiązana jest z 

jednym komplementarnym 

projektem innego podmiotu 

1 

Bez powiązań  0 

wszystkie Wykorzystanie 

lokalnych 

zasobów   

Preferuje operacje, które zachowują i bazują na 

lokalnym potencjale kulturalnym (np. tradycje i 

obrzędy, legendy, tradycyjne zawody, zespoły 

ludowe, etc.), historycznym (np. zabytki, fakty i 

przekazy historycznych, etc.), przyrodniczym 

(charakterystyczna dla obszaru flora i fauna, w tym 

gatunki i obszary chronione) oraz społecznym 

(organizacje pozarządowe, wioski tematyczne, 

aktywne grupy mieszkańców)  

Realizacja projektu bazuje lub służy 

zachowaniu przynajmniej dwóch ze 

wskazanych potencjałów, tj. 

kulturalnego, historycznego, 

przyrodniczego oraz społecznego 

2 Kryterium weryfikowane na 

podstawie informacji zawartych 

we wniosku i załącznikach 

Realizacja projektu bazuje lub służy 

zachowaniu przynajmniej jednego ze 

wskazanych potencjałów, tj. 

kulturalnego, historycznego, 

przyrodniczego oraz społecznego 

1 

Realizacja projektu nie służy 

zachowaniu potencjału 

0 

wszystkie Wkład własny Preferuje operacje, w których wkład własny 

wnioskodawców przekracza intensywność pomocy, 

określoną w poszczególnych programach 

Operacja zakłada większy wkład 

własny, niż określony, jako minimum 

w danym programie 

1 Kryterium weryfikowane na 

podstawie informacji zawartych 

we wniosku i załącznikach 

Operacja zakłada wkład własny, 

określony, jako minimum w danym 

programie 

0 

Maksymalna liczba punktów 11 pkt. minimum do osiągnięcia aby operacja znalazła się na liście rankingowej 4 pkt. 

 

VI. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o udzielenie 

wsparcia oraz dokumentów pomocniczych: 



Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy dostępne 

są na stronie internetowej LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich www.krainawzgorztrzebnickich.pl , Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz 

w biurze LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich, w siedzibie oraz na stronie internetowej Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego:  www.prow.dolnyslask.pl.  

LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich udziela bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku, w ramach doradztwa oraz szkoleń dla zainteresowanych - szczegóły zamieszczone 

na stronie internetowej LGD www.krainawzgorztrzebnickich.pl lub w biurze LGD, mieszczącym się przy ul. Obrońców Pokoju 1a/1 w Trzebnicy (biuro działa od 

poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30, tel. 71/312 38 09, kom. 609 141 335, e-mail: lgdkwt@wp.pl) 

Dodatkowych informacji udzielają: Pracownicy Biura – tel. 71 312 38 09, 609 141 335 

UWAGA Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada WNIOSKODAWCA! 

Do pobrania formularze wniosków: 

Operacje w ramach poddziałania 19.2: 

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy. 

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy. 

 

Ogłoszenie opracowane przez Stowarzyszenie LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich 

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

http://www.arimr.gov.pl/
http://www.prow.dolnyslask.pl/

