
                     
 
                     

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2021 
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” działająca na 
terenie gmin: Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Oświęcim i Wieprz  

informuje o możliwości składania  
wniosków o przyznanie pomocy na operacje  

z zakresu zgodnie z § 2 ust.1 pkt 7 rozporządzenia wdrażanie LSR  
 

budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub 
powiatowych 

w ramach poddziałania „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 
  

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych  
Intensywność wsparcia wynosi:  

- Do 70% w przypadku podmiotów wykonujących działalność 
gospodarczą 

- do 63,63% w przypadku jednostek sektora publicznego 
- do 100% w przypadku pozostałych podmiotów  

 
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 

od 25-06-2021 do 12-07-2021 
 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Dolina Soły”, miejscowość: Rajsko, ul. Edukacyjna 9, od poniedziałku 
do piątku, w godz. od 9.00 do 14.00 oraz importować/wgrać do systemu 
www.lgd.witkac.pl  
 
Zakres tematyczny operacji:  
 
Cel ogólny: Wzrost atrakcyjności gospodarczej i turystycznej na obszarze 
Stowarzyszenia LGD Dolina Soły do 2023 r. 
Cel szczegółowy: Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze LGD Dolina 
Soły do 2023r.  

• Nazwa przedsięwzięcia: Rozwój infrastruktury komunikacyjnej poprawiającej 
spójność terytorialną  

• Wskaźnik produktu, w ramach którego organizowany jest nabór: 
- Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia 

społecznego  
• Wskaźniki rezultatu, w ramach których jest organizowany nabór: 



                     
 

- liczba osób korzystających z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury 
technicznej drogowej w zakresie włączenia społecznego  

 

Warunki udzielenia wsparcia: 
1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym  

w ogłoszeniu. 
2. Zarejestrowanie Wnioskodawcy i importowanie/wgranie wniosku o przyznanie 

pomocy z załącznikami do systemu www.lgd.witkac.pl  
3. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 

społeczność (LSR). 
4. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie 

minimalnej liczby punktów 
5. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na 

lata 2014-2020. 
 

Kryteria wyboru operacji: 
Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.dolinasoly.eu 

oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.  

 
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, wynosi 

40% maksymalnej liczby punktów dostępnych w lokalnych kryteriach wyboru, tj. 12 

 pkt. 
 

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy  

o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl 
 

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz 

umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na 

stronie: Lokalnej Grupy Działania „Dolina Soły” oraz do wglądu w Biurze Lokalnej 

Grupy Działania, miejscowość: Rajsko, ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim,  
w poniedziałki, środy i czwartki w godz. od 8:00 do 16:00, we wtorki w godz. od 8:00 
do 17:00 oraz w piątki w godz. od 8:00 do 15:00. 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 111 373 euro (kwota 
indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,0 PLN/EUR: 445 492 zł).   

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów: 



                     
 

1. Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz 

operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 złożony na 

obowiązującym formularzu oraz wskazane we wniosku załączniki niezbędne 

do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy (w wersji papierowej 

oraz elektronicznej na płycie CD/DVD – w dwóch egzemplarzach). 

2. Załączniki dotyczące spełnienia przez operację lokalnych kryteriów wyboru. 
3. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. 
4. Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej  

z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy i załączników.  

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są 

w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. (33) 843 60 28  
w poniedziałki, środy i czwartki w godz. od 8:00 do 16:00, we wtorki w godz. od 8:00 
do 17:00 oraz w piątki w godz. od 8:00 do 15:00. 


