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Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ulotka opracowana przez Stowarzyszenie
„Dziedzictwo i Rozwój”. Materiał współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4
Umowa
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
zawarta w dniu 04 listopada 2021 r.

pomiędzy:
Stowarzyszeniem „Dziedzictwo i Rozwój” ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń,
NIP: 811 172 92 86, reprezentowanym przez Pana Zbigniewa Buczmę – Prezesa Stowarzyszenia,
zwanym dalej Zamawiającym,
a
firmą HIRONDELLE Andrzej Grzegorczyk, ul. Kwiatowa 53, 05-083 Mariew, NIP:118 072 85 53,
reprezentowaną
przez
Pana
Andrzeja
Grzegorczyka,
zwaną
dalej
Wykonawcą,
o następującej treści:

Masz pomysł na działalność
gospodarczą?
§ 1.

ZAŁÓŻ SWOJĄ FIRMĘ

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania i dostawy materiały informacyjne
z nadrukiem w postaci ulotki składanej.
2. Zakres zlecenia obejmuje:
a) wykonanie projektu zadruku po konsultacji z Zamawiającym – rozmieszczenie na materiałach
informacyjnych tekstu, zdjęć, danych teleadresowych oraz logotypów (logo Stowarzyszenia,
logo LEADERA, logo PROW i flagi UE) ze sloganem,,
b) druk,
c) transport produktów do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem na I piętro.
3. Opis przedmiotu zlecenia ulotki informacyjnej:
a) format A4 składany do A5;
b) papier kredowy błyszczący;
c) druk 4+4;
d) gramatura min. 135 g.
e) ilość- 800 sztuk.

W Lokalnej Grupie Działania (LGD) Stowarzyszeniu
„Dziedzictwo i Rozwój” możesz otrzymać dofinansowanie
na założenie działalności gospodarczej.

§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby
Zamawiającego w Zwoleniu, ul. Wojska Polskiego 78 w terminie do 15 listopada 2021 r.
z zachowaniem następujących warunków:
a) realizacja czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością;
b) zaprojektowanie i wykonanie materiałów informacyjnych z nadrukiem, zgodnie z opisem
przedmiotu zlecenia oraz Księgą Wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 – 2020;
c) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia
podpisania niniejszej umowy projekty graficzne zamawianych przedmiotów w wersji
elektronicznej do zaakceptowania. Wykonawca uwzględni wszelkie uwagi i sugestie
Zamawiającego.

Wysokość dofinansowania stała – 70 000,00 zł
Poziom dofinasowania – Ryczałt: 100%
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Dotacje z LGD – jak otrzymać 70 tysięcy zł na własny biznes?

Krok 1 – Sprawdź czy możesz ubiegać się o środki z LGD
O wsparcie w zakresie podejmowania działalności gospodarczej może
ubiegać się osoba fizyczna, jeżeli:
 jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 jest pełnoletnia,
	
ma miejsce zameldowania na obszarze wiejskim objętym Lokalną

Strategią Rozwoju (LSR), czyli na terenie gmin: Ciepielów, Gózd, Jastrzębia,
Jedlnia-Letnisko, Kazanów, Pionki, Pionki Miasto, Policzna, Przyłęk, Tczów
oraz Zwoleń,
	
posiada specjalny numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie płatności (o nadanie numeru można
wystąpić do ARMiR w każdym momencie),
	
nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS z mocy ustawy

i w pełnym zakresie,
	
w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku

o przyznanie pomocy nie wykonywała działalności gospodarczej,
do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców.

Krok 2 – Sprawdź czy Twój pomysł realizuje cele LSR
Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie powinien zapoznać się z lokalnymi kryteriami wyboru projektu oraz kryteriami zgodności z LSR, które są
publikowane na stronie internetowej LGD www.dir.zwolen.com

Krok 3 – Terminy naborów i dokumentacja
Kiedy ruszą nabory???
Realizacja dodatkowego budżetu Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”
planowana jest na przełomie 2021 i 2022 roku. Termin naboru wniosków będzie
ogłaszany na stronie internetowej Stowarzyszenia www.dir.zwolen.com
W terminie przyjmowania wniosków, bezpośrednio w biurze LGD, należy
złożyć wniosek wraz z biznesplanem i innymi niezbędnymi załącznikami.
Wniosek powinien być wydrukowany, podpisany we wskazanych miejscach,
trwale spięty i umieszczony w skoroszycie.
Aktualne wzory dokumentów można znaleźć pod adresem:
https://www.gov.pl/web/arimr lub www.mazowieckie.ksow.pl
Ocena złożonych wniosków o przyznanie pomocy dokonywana jest przez
Radę Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi procedurami i kryteriami
wyboru. Miejsce na liście rankingowej ocenianych wniosków jest uzależnione
od ilości zdobytych punktów, które wynikają m.in. z tego czy:
	
korzystałeś z doradztwa w biurze LGD?
	
planujesz zatrudnić pracownika?
	
czy należysz do grupy defaworyzowanej (np. długotrwale bezrobotni,

mieszkańcy małych miejscowości, kobiety, osoby powyżej 50 roku życia
i młodzież)?
	
czy masz wykształcenie kierunkowe odpowiednie do przedmiotu operacji

lub doświadczenie w pracy w branży odpowiedniej do przedmiotu
operacji?
	
czy będziesz wykorzystywał innowacyjne rozwiązania i technologie oraz

sprzyjał ochronie środowiska i przeciwdziałał zmianom klimatycznym?

Krok 4 – Czekaj na ocenę i wybór wniosku
Procedura oceny wniosku jest dłuższa niż w przypadku np. dotacji z Urzędu
Pracy, ale środki możliwe do pozyskania są znacznie wyższe. Po zakończeniu
naboru wniosków, LGD ma 60 dni na dokonanie oceny i wyboru operacji.
Następnie informuje wnioskodawców o wynikach oceny Rady LGD i przekazuje wnioski wybrane do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego,
który w ciągu 4 miesięcy weryfikuje wybrane wnioski i wzywa do uzupełnień
lub podpisuje umowy przyznania pomocy z beneficjentami.

Krok 5 – Pilnuj terminów i zobowiązań umowy
Po podpisaniu umowy jesteś już beneficjentem pomocy. Od podpisania
umowy masz 3 miesiące na założenie działalności gospodarczej we własnym
imieniu oraz na złożenie wniosku o płatność I transzy tj. 80% kwoty premii.
Jeśli zakładasz pierwszą działalność, możesz skorzystać z preferencyjnych
składek w ZUS. Po zrealizowaniu wydatków zaplanowanych w biznesplanie
składasz wniosek o płatność pozostałych 20% premii (tzw. II transza).

Nie zwlekaj z pytaniami – przyjdź do nas – nabory już wkrótce

Zapraszamy!!
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”
ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń
tel. 48 676 20 29
e-mail stowarzyszeniedir@tlen.pl
www.dir.zwolen.com

