Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem
ogłasza nabór 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
na przedsięwzięcie
ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
wskazane w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Wszyscy Razem
OGŁOSZENIE NR 1/2022
W RAMACH NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA

02.11.2022 – 16.11.2022
TERMIN składania wniosków:
MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Biuro LGD „Wszyscy Razem”
ul. Szkolna 1
26-434 Gielniów
w godzinach od godz. 8.00-15.00

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać:
⎯ bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez
osobę upoważnioną do reprezentacji), w Biurze LGD na
odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w
wersji papierowej (oryginał i kopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem – za zgodność z oryginałem
potwierdza pracownik biura LGD) oraz w dwóch
egzemplarzach w wersji elektronicznej tożsamej z wersją
papierową wniosku (na płycie CD/DVD), przy czym wersja
elektroniczna powinna zawierać wniosek, biznesplan (wersja
elektroniczna edytowalna) oraz dołączane załączniki w formie
skanu dokumentów.
⎯ 2 komplety ww. dokumentów powinny być przekazane spięte
oddzielenie
⎯ wniosek należy wypełnić przy użyciu programu Microsoft
Excel lub podobnego i wydrukować (UWAGA: ze względu na
błędy programowe wykluczono możliwość korzystania z
generatora wniosków).
Wnioski składane w innym trybie niż wskazany powyżej zostaną
ocenione jako niezgodne z LSR. Zostaną umieszczone na liście
operacji niewybranych do dofinansowania. Złożenie wniosku
potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie złożenia wniosku zawiera
datę i godzinę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i
podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia
wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura Stowarzyszenia. Za
prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

FORMA WSPARCIA:

ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:

Refundacja do 70% kosztów kwalifikowanych – zgodnie
z rozporządzeniem 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 i
2023, z 2020 r. poz. 1555) (rozporządzenie MRiRW), pomoc jest
przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wynosi 300 tys. zł.
na jednego beneficjenta.
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność: ROZWIJANIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, w tym podnoszenie kompetencji
osób realizujących operacje w tym zakresie zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2
lit. c) rozporządzenia MRiRW. Operacja ta realizuje LSR przez:
Cel ogólny nr. 1. Kreowanie oraz wspomaganie rozwoju
gospodarczego obszaru LSR
Cel szczegółowy nr: 1.1 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości
Przedsięwzięcie nr: 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej
(Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz
ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru
wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami. Załącznik nr 1
do ogłoszenia nr 1 /2022)

KRYTERIA WYBORU OPERACJI
Operacja musi:
WRAZ ZE WSKAZANIEM
⎯ spełnić warunki określone w rozporządzeniu MRiRW
MINIMALNEJ LICZBY PUNKTÓW,
⎯ zostać uznana za zgodną z LSR, w tym z Programem Rozwoju
KTÓRYCH UZYSKANIE JEST
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
WARUNKIEM WYBORU OPERACJI :
⎯ osiągnąć co najmniej jeden wskaźnik produktu zgodnie z
dokumentem Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia
wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach
naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami”
załączonym do ogłoszenia o naborze
⎯ osiągnąć minimum liczby punktów w ocenie wg lokalnych
kryteriów wyboru operacji w zakresie rozwijania działalności
gospodarczej (Lokalne kryteria wyboru operacji stanowią
załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 1/2022). Maksymalna liczba
punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych
kryteriów wyboru wynosi 54 punktów dla osób fizycznych i
47 punktów dla osób prawnych . Operacja, aby mogła zostać
wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 24 pkt.
⎯ w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o
którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr
1303/2013 mieszczenie się operacji w limicie środków
wskazanym w ogłoszeniu.

WYMAGANE DOKUMENTY,
POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE
WARUNKÓW UDZIELENIA
WSPARCIA ORAZ KRYTERIÓW
WYBORU OPERACJI :

⎯ Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w zakresie

⎯
⎯
⎯
⎯

rozwijania działalności gospodarczej 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
Biznesplan na formularzu udostępnionym jako załącznik do
wniosku o przyznanie pomocy.
Wersja elektroniczna wniosku wraz z biznesplanem
(edytowalna wersja) i załącznikami na nośniku
elektronicznym CD-R lub innym nośniku danych - 2 komplety
Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami
wyboru, którego załącznik stanowi załącznik nr 3 do
ogłoszenia 1/2022
Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku
z jego wersją papierową, którego wzór stanowi załącznik nr
4 do ogłoszenia 1/2022,

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Instrukcją
wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, informacją pomocniczą
przy wypełnianiu biznesplanu, rozporządzeniem MRiRW
LIMIT DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW W
RAMACH OGŁASZANEGO
NABORU:

181 809,08 EUR

INFORMACJE O MIEJSCU
UDOSTĘPNIENIA LSR,
FORMULARZA WNIOSKU O
UDZIELENIE WSPARCIA,
FORMULARZA WNIOSKU O
PŁATNOŚĆ ORAZ FORMULARZA
UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA

Wzory wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 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, wniosku o płatność wraz z instrukcjami
wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia znajdują się na
stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa pod linkiem:
1. https://mazowieckie.ksow.pl/prow-2014-2020/m19-

wsparcie-dla-rozwoju-lokalnego-w-ramach-inicjatywyleader-rlks-rozwoj-lokalny-kierowany-przezspolecznosc/i-operacje-z-wylaczeniem-projektowgrantowych-oraz-operacji-w-zakresie-podejmowaniadzialalnosci-gospodarczej.
2. Umowa Ramowa (PDF), Procedury wyboru w ramach
operacji w ramach wdrażania LSR Wszyscy Razem (PDF),
Strategia LSR LGD Wszyscy Razem dostępne na stronie
internetowej http://www.lgdwr.pl
Informacje udzielane są w siedzibie Stowarzyszenia w godz. od 8.00 do 15.00, mailowo biuro@lgdwr.pl

Załączniki:
Załącznik nr 1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru
wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami.
Załącznik nr 2. Lokalne kryteria wyboru operacji dla ogłoszenia o naborze 1/2022.
Załącznik nr 3. Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru
Załącznik nr 4. Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku z jego wersją papierową

Załącznik nr 1 Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do
osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami.
TABELA PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA W WYNIKU OPERACJI CELE OGÓLNE, SZCZEGÓŁOWE,
PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ ZAKŁADANE DO OSIĄGNIĘCIA WSKAŹNIKI
Cel ogólny LSR
1.Kreowanie oraz wspomaganie rozwoju gospodarczego obszaru LSR

Cel(e) szczegółowe LSR
1.1 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości

Przedsięwzięcia
1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej

Wskaźnik
Lp. Nazwa wskaźnika
ujętego w LSR

1

Liczba
zmodernizowanych
podmiotów
gospodarczych

Jedn.
miary

Wartość
wskaźnika z
LSR

Wartość
zrealizowanych
wskaźników z
LSR

Wartość
wskaźnika
planowana
do
osiągnięcia w
związku z
realizacją
operacji

Wartość
wskaźnika z
LSR
pozostająca
do realizacji

Szt.

18

15

3

0

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 1/2022
Lokalne kryteria wyboru operacji

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI
KRYTERIA W ODNIESIENIU DO NABORÓW OGŁASZANYCH W ZAKRESIE CELU SZCZEGÓŁOWEGO NR 1.1. WPIERANIE ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Kryterium:

Opis:

Punktacja:

Źródło weryfikacji:

I. LICZBA
UTWORZONYCH
MIEJSC PRACY W
WYNIKU REALIZACJI
OPERACJI (STAN
ŚREDNIOROCZNY)

Preferuje się operacje zakładające tworzenie nowych miejsc pracy w
ciągu całego okresu trwałości projektu ponad minimum wymagane
dla danego typu operacji w przepisach rozporządzenia MRiRW 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.
Preferuje się wnioskodawców będących osobami bezrobotnymi,
które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą.
Kryterium dotyczy operacji związanych z rozpoczęciem działalności
gospodarczej.

8 pkt - 2 dodatkowe miejsca pracy
5 pkt - 1 dodatkowe miejsce pracy
0 pkt - minimalna liczba miejsc pracy
Maksymalna liczba punktów w ramach tego
kryterium 8 pkt.

Wniosek o przyznanie pomocy
w ramach LSR/ Biznes plan

7 pkt - wnioskodawca jest osobą bezrobotną
5 pkt - wnioskodawca jest osobą zatrudnioną (w
tym na umowę o pracę, umowę cywilno-prawną)
0 pkt - wnioskodawcą jest osobą fizyczną nie
posiadającą status osoby bezrobotnej bądź nie
pracującej
Maksymalna liczba punktów w ramach tego
kryterium 7 pkt.
4 pkt - operacja pozytywnie wpływa na poprawę
stanu środowiska naturalnego lub klimatu obszaru
LSR.
0 pkt - operacja ma neutralny wpływ na poprawę
stanu środowiska naturalnego lub klimatu obszaru
LSR.
Maksymalna liczba punktów w ramach tego
kryterium 4 pkt.
7 pkt - wiek wnioskodawcy powyżej 18 i nie więcej
niż 34 lat
5 pkt - wiek wnioskodawcy powyżej 34 lat i nie
więcej niż 59 lat
0 pkt -wiek wnioskodawcy powyżej 59 lat.
Maksymalna liczba punktów w ramach tego

Wniosek o przyznanie pomocy
w ramach LSR/ Biznes plan

II. STATUS
BENEFICJENTA

III. WPŁYW
OPERACJI NA POPRAWĘ
STANU ŚRODOWISKA
NATURALNEGO LUB
KLIMATU OBSZARU LSR

Preferuje się operacje mające pozytywny wpływ na stan środowiska
naturalnego lub klimatu obszaru LSR. Przez operacje mające
pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego rozumie się
operacje zmniejszające emisję hałasu, zanieczyszczeń lub
promieniowania poprzez modernizację dotychczasowego źródła
emisji lub zastąpienie go innym urządzeniem, maszyną,
środkiem transportu lub rozwiązaniem technicznym

IV. WIEK
WNIOSKODAWCY

Preferuje się operacje składane przez młodszych wnioskodawców
niż starszych. Wiek wnioskodawcy liczony jest na dzień złożenia
WOPP.
Kryterium dotyczy osób fizycznych.

Wniosek o przyznanie pomocy
w ramach LSR/Biznes plan

Wniosek o przyznanie pomocy
w ramach LSR/ Biznes plan

V. WYKORZYSTANIE
ZASOBÓW LOKALNYCH

Preferuje się operacje oparte, których celem jest wytwarzanie
produktów lub świadczenie usług w oparciu o zasoby lokalne, czyli
produkty wytworzone na obszarze LSR specyficzne dla obszaru
LSR. Przykładem takiego zasobu lokalnego są jabłka, papryka,
rzeka Drzewiczka, rzeka Pilica, rzeka Jeziorka, naturalne minerały
surowce .

VI. INNOWACYJNOŚĆ
PROJEKTU

Preferuje operacje innowacyjne, oryginalne w skali lokalnej – tj.
wykorzystujące nie praktykowane dotąd lokalnie rozwiązania
technologiczne lub rozwiązania wykorzystujące lokalne zasoby,
lokalny potencjał. Innowacja ma miejsce wtedy, gdy nowy lub
zmodernizowany wyrób zostaje wprowadzony na rynek albo gdy
nowy lub zmieniony proces zostaje zastosowany w produkcji.
Innowacje będą dotyczyć rozwoju nowych metod, instrumentów i
podejść jak również poprawy istniejących metod. Mogą to być
również innowacje społeczne: Innowacje społeczne to nowe
rozwiązania (produkty, usługi, modele, rynki, procesy etc.), które
zaspokajają potrzeby społeczne efektywniej
Preferuje się projekty, w których wkład własny wnioskodawcy
przekracza intensywność pomocy określoną w Programie.
Premiowane będą projekty, w których wnioskodawcy deklarują
wkład własny na poziomie wyższym niż minimalny określony w
rozporządzeniu MRiRW 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. Celem jest
promowanie projektów angażujących środki inne niż środki
EFRROW. W ramach kryterium oceniana będzie wielkość
zaangażowanych środków własnych wnioskodawcy w ramach
wymaganego wkładu własnego w realizację projektu. Kryterium
dotyczy operacji związanych z rozwijaniem działalności
gospodarczej.

VII. WKŁAD WŁASNY
WNIOSKODAWCY W
FINANSOWANIE
PROJEKTU

kryterium 7 pkt
5 pkt – wykorzystane są co najmniej 3 zasobów
lokalnych
2 pkt – wykorzystane są co najmniej 2 zasoby
lokalne
1 pkt – wykorzystany jest co najmniej 1 zasób
lokalny
0 pkt – projekt nie wykorzystuje żadnych zasobów
lokalnych
Maksymalna liczba punktów w ramach tego
kryterium 5 pkt
7 pkt - projekt ma charakter innowacyjny na
poziomie powiatu
3 pkt - projekt zawiera elementy innowacyjne na
poziomie gminy
0 pkt - innowacyjność operacji na poziomie
mniejszym niż obszar gminy członkowskiej LGD
miejsca realizacji operacji lub brak innowacyjności.
Maksymalna liczba punktów w ramach tego
kryterium 7 pkt
10 pkt - operacje, których kwota wkładu własnego
jest wyższa od wymaganej kwoty wkładu
minimalnego o 10% i więcej kwoty wkładu
minimalnego
5 pkt - operacje, których kwota wkładu własnego
jest wyższa od kwoty wymaganego wkładu
minimalnego o wartość od 5% do 9,99% kwoty
wkładu minimalnego
3 pkt - operacje , których kwota wkładu własnego
jest wyższa od kwoty wymaganego wkładu
minimalnego o wartość od 2% do 4.99% kwoty
wkładu minimalnego
0 pkt - operacje, których kwota wkładu własnego
jest równa kwocie minimalnego wymaganego w
rozporządzeniu wkładowi minimalnemu lub jest od
niej większa o mniej niż 2%.
Maksymalna liczba punktów w ramach tego
kryterium 10 pkt

Wniosek o przyznanie pomocy
w ramach LSR/ Biznes plan

Wniosek o przyznanie pomocy
w ramach LSR/ Biznes plan

Wniosek o przyznanie pomocy
w ramach LSR

VIII. ZASIĘG
ODDZIAŁYWANIA
PROJEKTU

Preferuje się projekty realizowane w większej liczbie miejscowości.
Kryterium preferuje także współpracę miedzy mieszkańcami
miejscowości.

IX. DORADZTWO LGD

Preferuje się wnioskodawców korzystających w wsparcia
doradczego oferowanego przez biuro LGD. Zakłada się, że
doradztwo zapewni opracowania wniosków przemyślanych i
przygotowanych i ograniczy ryzyko negatywnej oceny wniosku na
etapie wyboru operacji przez LGD lub SW.

X. ODDZIAŁYWANIE
OPERACJI NA GRUPĘ
DEFAWORYZOWANĄ
ZIDENTYFIKOWANĄ W
LSR

Preferuje się wnioski oddziałujące pozytywnie na grupę
defaworyzowaną. Grupy defaworyzowane, to grupy będące w
trudnej sytuacji/położeniu na rynku pracy, czy też „grupy
problemowe na rynku pracy". Są to grupy osób związanych z tzw.
„wtórnym” (drugorzędnym, pobocznym) rynkiem pracy, gdzie
fluktuacja zatrudnienia jest bardzo wysoka, warunki pracy
(wynagrodzenie, podnoszenie kwalifikacji itd.) zdecydowanie
gorsze, a okresy bezrobocia częstsze (wielokrotne bezrobocie) i/lub
dłużej trwające (długotrwałe bezrobocie). Identyfikacja grup
defaworyzowanych na obszarze LSR znajduje się w Rozdziale I.
LSR Charakterystyka LGD.

2 pkt - projekt realizowany w więcej niż jednej
miejscowości
0 pkt -projekt realizowany w jednej miejscowości
Maksymalna liczba punktów w ramach tego
kryterium 2 pkt
5 pkt – wnioskodawca przynajmniej dwukrotnie
skorzystał ze wsparcia szkoleniowo-doradczego
zorganizowanego przez Biuro LGD (szkolenie
organizowane przez LGD lub /i doradztwo w
biurze)
3 pkt - wnioskodawca jednokrotnie korzystał z
doradztwa biura LGD na etapie wnioskowania
0 pkt - wnioskodawca nie korzystał z doradztwa
biura LGD na etapie wnioskowania
Maksymalna liczba punktów w ramach tego
kryterium 5 pkt
6 pkt - pozytywne oddziaływanie operacji na dwie
ze zidentyfikowanych grup defaworyzowanych na
obszarze LSR
3 pkt - pozytywne oddziaływanie operacji na jedną
ze zidentyfikowanych grup defaworyzowanych na
obszarze LSR
0 pkt - brak oddziaływania operacji na grupę
defaworyzowaną na obszarze LSR
Maksymalna liczba punktów w ramach tego
kryterium 6 pkt

Wniosek o przyznanie pomocy
w ramach LSR/ Biznes plan

Dokumentacja LGD
(zaświadczenie o doradztwie)

Wniosek o przyznanie pomocy
w ramach LSR

Załącznik 3 do Ogłoszenia nr 1/2022 - Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru

Imię i Nazwisko/Nazwa beneficjenta:
Adres
Tytuł operacji
Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru
*Wnioskodawca

powinien uzasadnić zgodność operacji z poszczególnymi lokalnymi kryteriami wyboru w odniesieniu em do danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy. Uzasadnienie musi być spójne i wynikać z wniosku
o przyznanie pomocy, w szczególności z opisem planowanej operacji, planem finansowym, zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, opisem zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz
załącznikami do wniosku. Wnioskodawca może przedstawić dodatkowe załączniki, które uwiarygodnią uzasadnienia do kryteriów i danych zawartych we wniosku.

Kryterium:
I. LICZBA UTWORZONYCH MIEJSC PRACY
W WYNIKU REALIZACJI OPERACJI (STAN
ŚREDNIOROCZNY)
II. STATUS BENEFICJENTA

III. WPŁYW OPERACJI NA POPRAWĘ
STANU ŚRODOWISKA
NATURALNEGO LUB KLIMATU OBSZARU
LSR

Uzasadnienie*:

IV. WIEK WNIOSKODAWCY

V. WYKORZYSTANIE ZASOBÓW
LOKALNYCH

VI. INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU

VII. WKŁAD WŁASNY WNIOSKODAWCY
W FINANSOWANIE PROJEKTU

VIII. ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU

IX. DORADZTWO LGD

X. ODDZIAŁYWANIE OPERACJI NA GRUPĘ
DEFAWORYZOWANĄ ZIDENTYFIKOWANĄ
W LSR

………………………………..
Data i podpis Wnioskodawcy

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia 1/2022
Wzór Oświadczenia o zgodności wersji elektronicznej wniosku z wersją papierową

Imię i Nazwisko/Nazwa wnioskodawcy:…………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………
Tytuł operacji:………………………………………………………….....................................

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI WERSJI ELEKTRONICZNEJ WNIOSKU Z JEGO WERSJĄ PAPIEROWĄ

Oświadczam, że dane zawarte w wersji elektronicznej wniosku dla projektu pn.
„……………................................................................................................................................”
są całkowicie zgodne z danymi przedłożonymi w wersji papierowej wniosku o przyznanie pomocy.

………………………………..
data i podpis Wnioskodawcy

