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Procedura konkursowa 

Przynajmniej 14 dni przed terminem 
rozpoczęcia naboru. 

 
Ogłoszenie zawiera wszystkie niezbędne 

informacje dotyczące warunków przyznania 
pomocy. 



Procedura konkursowa 

Trwa 14 dni. 
 

Wnioski wraz z załącznikami 
 składa się w wersji papierowej i elektronicznej,  

osobiście w 2 egzemplarzach  
w biurze LGD. 



Procedura konkursowa 

Należy pobrać ze strony arimr.gov.pl lub 
kraina3rzek.pl. 

 
Do wniosku została stworzona instrukcja, która 

zawiera wszelkie niezbędne informacje. 
 
 



Procedura konkursowa 

Biuro LGD dokonuje oceny pomocniczej i jeśli jest to konieczne, 
wzywa do uzupełnień lub złożenia wyjaśnień w przypadku, gdy 

1)dany dokument nie został dołączony do wniosku pomimo 
zaznaczenia w formularzu wniosku, iż wnioskodawca go załącza, 
2)dany dokument nie został załączony (niezależnie od deklaracji 
wnioskodawcy wyrażonej we wniosku), a z formularza wniosku 

wynika, że jest to dokument obowiązkowy.  
3)informacje zawarte we wniosku o przyznanie pomocy oraz w 

załącznikach są rozbieżne 



Procedura konkursowa 

Termin na złożenie uzupełnień jest nie dłuższy niż 7 dni. 
 

Wezwanie przesyłane na adres email. Dodatkowo 
pracownik biura informuje telefonicznie o przesłaniu 

informacji. 



Procedura konkursowa 

Wnioskodawca jest obowiązany przedstawiać dowody 
oraz składać wyjaśnienia niezbędne do oceny 

zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia 
kwoty wsparcia zgodnie z prawdą i bez zatajania 

czegokolwiek. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na 
wnioskodawcy.  



Procedura konkursowa 

15 członków LGD Kraina Trzech Rzek. 
 

Wybranych przez Walne Zebranie Członków. 
 

Przedstawicieli wszystkich Gmin Członkowskich  
i Sektorów (gospodarczego, społecznego, samorządowego). 

 
Wnioski oceniają osoby BEZSTRONNE w stosunku do 

operacji/ beneficjenta. 



Procedura konkursowa 

Rada ocenia wnioski pod kątem zgodności ze: 
 

Strategią Rozwoju Lokalnego (LSR),  
w tym z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 

 
Lokalnymi kryteriami wyboru operacji 



Kryteria oceny wniosków:  

1 i części etatu-  0 pkt. 
 2 lub więcej etatów - 1 pkt. 



Kryteria oceny wniosków:  

W skali gminy - 3 pkt. 
W skali terenu objętego LSR - 5 pkt. 



Kryteria oceny wniosków:  

Jednoosobowa działalność gospodarcza nie 
zatrudniająca pracowników – 8 pkt. 

Mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające 1 – 5 pracowników 
– 5 pkt.  

Mikro i małe przedsiębiorstwo zatrudniające więcej niż 
5 pracowników lub inna forma prawna prowadzenia 
działalności gospodarczej w ramach której nie są 

odprowadzane składki za pracowników 0 pkt 



Kryteria oceny wniosków:  

Osoba do 35 roku życia– 4 pkt.  
 Osoba od 55 roku życia– 4 pkt. 

Kobieta bezrobotna  
lub ubezpieczona w KRUS - 4 pkt. 

 

(nie sumuja się) 
 



Kryteria oceny wniosków:  

usługi noclegowe - 3 pkt. 
usługi turystyczne - 3 pkt. 

usługi gastronomiczne - 3 pkt. 
usługi zdrowotne i prozdrowotne - 3 pkt. 
usługi skierowane do seniorów - 3 pkt. 

przetwarzanie produktów rolnych - 3 pkt. 
 

(nie sumuja się) 
. 



Kryteria oceny wniosków:  

tak-  3 pkt. 
nie - 0 pkt. 

 
Działania/narzędzia w kontekście zaplanowanej operacji, których 

zastosowanie pozytywnie wpłynie na środowisko i znajduje to 
odzwierciedlenie w planowanych do poniesienia kosztach. 



Kryteria oceny wniosków:  

tak -  1 pkt. 
nie - 0 pkt. 



Kryteria oceny wniosków:  

wnioskowana kwota pomocy wynosi poniżej lub 
równo 80 000,00 zł – 5 pkt.  

wnioskowana kwota pomocy wynosi powyżej  
80 000,00 zł i jest mniejsza lub równa 100 000,00 

zł – 3 pkt. 



Kryteria oceny wniosków:  

przynajmniej dwukrotne doradztwo - 5 pkt. 
jednokrotne doradztwo - 2 pkt. 

bez doradztwa - 0 pkt. 



Kryteria oceny wniosków:  

tak - 3 pkt. 
nie - 0 pkt. 



Kryteria oceny wniosków:  

tak - 3 pkt. 
nie - 0 pkt. 



Kryteria oceny wniosków:  



Procedura konkursowa 

Jeśli wnioski mają tę samą ilość punktów, pierwszeństwo 
przysługuje wnioskom, które: 

Przewidują utworzenie większej ilości miejsc pracy 
Mają wyższą sumę liczby punktów otrzymanych w 

kryteriach związanych z realizację celów przekrojowych 
PROW (innowacyjność i środowisko) 

Zostały złożone wcześniej (mają niższy numer) 



Procedura konkursowa 

Ustalenie kwoty i intensywności wsparcia 
 

Podjęcie uchwał o wyborze do finansowania i ustaleniu 
kwoty i intensywności wsparcia lub niewybraniu operacji 

do finansowania 
 

Ustalenie listy rankingowej 



Procedura konkursowa 

Do 60 dni po zakończeniu naboru. 
 

Informacja na stronie www.kraina3rzek.pl 
 

Informacja dla wnioskodawców przesyłana mailem + 
informacja telefoniczna oraz listownie. 

http://www.kraina3rzek.pl/


Procedura konkursowa 

Od 
negatywnej oceny zgodności z LSR; 

 
nieuzyskania przez operację wymaganej minimalnej ilości punktów w 
wyniku oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji; 

 
Wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie 

środków skazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
 

Ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana 

 



Procedura konkursowa 

Urząd weryfikuje wnioski i w razie potrzeby wzywa do 
złożenia wyjaśnień/uzupełnień (Ważne! Krótki termin 

złożenia uzupełnień) 
 

W terminie 4 miesięcy wzywa do podpisania umowy 
(UWAGA! TERMIN MOŻE ULEC WYDŁUŻENIU W PRZYPADKU 

DUŻEJ ILOŚCI WNIOSKÓW DO ROZPATRZENIA) 



Procedura konkursowa 

W terminie 60 dni od dnia zakończenia naboru wniosków 
 

LGD przekazuje wnioski wybrane do finansowania do 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 



Procedura konkursowa 

Jeśli po upływie 6 miesięcy od dnia przekazania przez 
LGD wniosków do UM okaże się, że nie jest możliwe 

udzielenie wsparcia w ramach limitu środków, 
wskazanego w ogłoszeniu o naborze UM informuje 
podmiot o braku dostępnych środków i pozostawia 

wniosek bez rozpatrzenia. 



1. Pytania, wątpliwości? 

2. Konieczne jest skonsultowanie 
pomysłu? 

3. Potrzeba pomocy w pisaniu wniosku? 

Zapraszamy na bezpłatne doradztwo! 



Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  

Kraina Trzech Rzek 

ul. M.J. Piłsudskiego 76 

64-600 Oborniki 

telefon: 791 222 764 

   biuro@kraina3rzek.pl 

www.kraina3rzek.pl 


