
Termin ogłoszenia: 15.03.2023 r. 
 

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 23/2023 
 
Lokalna Grupa Działania–Przyjazne Mazowsze 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, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie: 
 

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub 
kulturalnej - przedsięwzięcie Atrakcje Przyjaznego Mazowsza 

 
I. Termin i miejsce składania wniosków o dofinansowanie:  
 

Wnioski można składać od 31 marca 2023 r. do 17 kwietnia 2023 r. do godziny 15:00. 

 
Wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej, w 2 egzemplarzach należy składać 
bezpośrednio (osobiście, albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD – 
Przyjazne Mazowsze przy ulicy H. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk, od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 8.00 do 15.00. Wersja papierowa i elektroniczna wniosku musi być tożsama.  Zaleca 
się aby płyta była trwale opisana wg wzoru: Nazwa Wnioskodawcy, Tytuł projektu, Numer naboru,  
a  wniosek wydrukowany, podpisany we wskazanych miejscach, trwale spięty i umieszczony  
w skoroszycie. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia  
i numer wniosku, jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.  
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Lokalna Grupa Działania – Przyjazne 
Mazowsze. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą 
uwzględniane. We wniosku, w opisie celów operacji należy określić do realizacji jakich celów 
ogólnych i szczegółowych oraz wskaźników wymienionych w Lokalnej Strategii Rozwoju przyczyni się 
operacja wymieniona we wniosku. 
 
II. Forma wsparcia: 
Refundacja części lub całości kosztów kwalifikowanych. 

  
III. Zakres tematyczny operacji: 
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub 
kulturalnej. 
 
IV. Warunki udzielenia wsparcia, w tym wskazanie grupy docelowej 
1. Spełnienie warunków oceny zgodności z LSR 

a) Złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru 
wniosków o przyznanie pomocy, 

b) Zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru 
wniosków o przyznanie pomocy, 



c) Realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych 
w LSR wskaźników, 

d) Zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji,  
w tym : 

✓ zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków (refundacja)  
✓ zgodności  z warunkami udzielania wsparcia obowiązującymi w ramach naboru. 

Grupa docelowa: jednostki JST, organizacje pozarządowe (NGO) 
 

V. Kryteria wyboru operacji 
Kryteria wyboru projektu znajdują się  na stronie www.lgdpm.pl w zakładce „Do pobrania” i „Nabory 
od 2016 r.”, w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania LGD–Przyjazne Mazowsze  
i załącznikach do niej. 
Kryteria wyboru operacji  LGD–Przyjazne Mazowsze w ww. zakresie preferują m. in. operacje 
realizowane w miejscowościach poniżej 5 000 mieszkańców, innowacyjne. Wymagają wykazania 
niezbędności kosztów, ich racjonalności, zgodności z przepisami prawa a także wykazania, że 
infrastruktura w tym przedsięwzięciu powstała w wyniku dofinansowania będzie miała 
ogólnodostępny i niekomercyjny charakter.  Wnioskodawca powinien odnieść się do kryteriów 
wyboru projektów w polu B III 1.4. Wniosku o przyznanie pomocy. Wskazane jest dostarczenie 
dokumentów ułatwiających ocenę  kosztów np. oferty cenowe, badanie rynku.  
 
VI. Minimalna punktacja niezbędna do uzyskania dofinansowania 
Warunkiem końcowym do pozytywnej oceny merytorycznej jest uzyskanie przez każdy projekt 
minimum 40% możliwej punktacji, tj. min. 10 pkt. 
 
VII. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielania wsparcia 
Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielania wsparcia stanowią: wniosek  
o przyznanie pomocy wraz z załącznikami. 

 
VIII. Maksymalna kwota dofinansowania oraz intensywność pomocy 
do 300 000 zł  
– do 63,63 % kosztów kwalifikowanych  w przypadku jednostek sektora finansów publicznych 

– do 100% kosztów kwalifikowanych dla organizacji pozarządowych  (NGO) 

IX. Alokacja dostępna w naborze 
Limit dostępnych środków w naborze wynosi 97 500,00 EURO, co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi 
indykatywną kwotę 390 000 zł 

 
X. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej 
Dokumentacja konkursowa, w tym LSR, formularze wniosków o przyznanie pomocy, formularze 
umowy o udzielenie wsparcia oraz formularze wniosków o płatność znajdują się na stronie 
internetowej LGD www.lgdpm.pl, w zakładce „Nabory od 2016 r.” na stronie internetowej 
Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazowieckie.ksow.pl oraz na stronie Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arirm.gov.pl. 
 

http://www.lgdpm.pl/
http://www.lgdpm.pl/
http://www.mazowieckie.ksow.pl/
../../../../mgapinska.UMWM/Desktop/wzory%20ogłoszeń%20internet/www.arirm.gov.pl


Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie  pomocy nr 23/2023 

 

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz 
zakładane do osiągnięcia wskaźniki. 

 
 

Cel ogólny LSR 

Rozwój „oferty weekendowej” dla turystów i mieszkańców bazującej na posiadanych zasobach 
przyrodniczych i kulturalnych 

Cel(e) szczegółowe LSR 

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

Przedsięwzięcia 

Atrakcje Przyjaznego Mazowsza 

Wskaźnik 

Lp. 
Nazwa 

wskaźnika 
ujętego w LSR 

Jedn. 
miary 

Wartość 
wskaźnika z 

LSR 

Wartość 
zrealizowan

ych 
wskaźników 

z LSR 

Wartość 
wskaźnika 

planowana do 
osiągnięcia w 

związku z 
realizacją operacji 

Wartość 
wskaźnika z LSR 
pozostająca do 

realizacji 

1 
 liczba nowych, 
zmodernizowa
nych obiektów  

 szt.  28 25 3 0 

 


