
                   
                

 

 

 

 

 

 
 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

 

Ogłoszenie nr 3/2018 

Data zamieszczenia na stronie LGD: 20.03.2018 r. 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje 

o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” na operacje z zakresu kultywowania lokalnych tradycji i historii 

ukierunkowanych na innowacje 
 

1. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: 

od 04.04.2018 r. do 17.04.2018 r. 

Biuro Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków 

(Budynek UG Łuków), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura, od 7.30 do 15.30. 

  

2.  Tryb składania wniosków: 

1. WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ W GENERATORZE WNIOSKÓW GRANTOWYCH dostępnym pod 
adresem: 
https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=d2f3e35bd4f3ce72&&b=bbb3308d68e4e64ef
8fedbdaa1307445  
a) wygenerowany z systemu, wydrukowany oraz podpisany przez osobę upoważnioną wniosek 

(w dwóch egzemplarzach) wraz z załącznikami, potwierdzenie złożenia elektronicznej wersji wniosku 

w generatorze (o tożsamej sumie kontrolnej), co złożona wersja papierowa wniosku, dokumenty 

potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji 

wskazanych we wniosku oraz ogłoszeniu o naborze należy złożyć bezpośrednio w Biurze LGD 

osobiście lub przez osobę upoważnioną do złożenia wniosku przez wnioskodawcę w sposób 

uniemożliwiający ich samoistną dekompletację (np. w skoroszycie), 

b) kopie dokumentów będących załącznikami do wniosku dołącza się w formie kserokopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorząd województwa lub 

podmiot, który dokument wydał, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez 

notariusza, 

c) za moment złożenia wniosku uznaje się datę i godzinę wpływu wniosku w wersji papierowej wraz  

z załącznikami do Biura LGD. 

 

3.  Formy wsparcia: 

 pomoc ma formę zaliczki lub refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych, 

 intensywność pomocy wynosi nie więcej niż 95% kosztów kwalifikowanych, 

 wysokość pomocy wynosi nie mniej niż 5 000,00 zł oraz nie więcej niż 30 000,00 zł. 

 

4.  Limit dostępnych środków wynosi 133 000,00 złotych 

Uwaga!  

W ramach kwoty dostępnej w ogłoszeniu suma grantów planowanych do udzielenia jednostkom sektora 

finansów publicznych nie może przekroczyć 20% kwoty środków planowanych na ten projekt. 

 
5.  Zakres tematyczny naboru: Kultywowanie lokalnych tradycji i historii ukierunkowanych na innowacje 

(zgodnie z definicją w LSR na lata 2014-2020 LGD „RAZEM”) 

 

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=d2f3e35bd4f3ce72&&b=bbb3308d68e4e64ef8fedbdaa1307445
https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=d2f3e35bd4f3ce72&&b=bbb3308d68e4e64ef8fedbdaa1307445


                   
                

 

 

 

 

 

 
 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

6.  Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania z uwzględnieniem innowacyjnego 

charakteru operacji (zgodne z definicją innowacyjności w LSR): 

 Żywe lekcje historii,  

 Rekonstrukcje walk powstańczych, 

 Inscenizacje historyczne, 

 Tworzenie i promowanie powstańczych i Sienkiewiczowskich izb pamięci oraz muzeów  
z wykorzystaniem nowym metod przekazu informacji, 

 Odnowienie zapomnianych pomników upamiętniających poległych żołnierzy i wodzów powstania 
listopadowego, styczniowego oraz I i II Wojny Światowej, 

 Wydawanie publikacji, folderów poświęconych lokalnej kulturze i produktom lokalnym, 

 Tworzenie stron internetowych poświęconych lokalnej kulturze i produktom lokalnym, 

 Tworzenie gier komputerowych, aplikacji na telefon, filmów, spotów promocyjnych, w tym szkolenia 
z tego zakresu, 

 Inne innowacyjne metody wykorzystujące lokalną tradycję i kulturę, np. questy, geocaching. 
 
7.  Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru: 

7.1. Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia jest zgodność operacji z: 

a) Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2023 LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, tj. jest 

zgodność z jednym celem ogólnym, jednym celem szczegółowym, jednym przedsięwzięciem i 

realizacja wskaźników wskazanych w ogłoszeniu o naborze,  

b) zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze, 

c)  formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze, 

d) warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020, 
e) Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2018 

poz. 140), 
f) 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. 2017 poz. 
772), 

g) Kryteriami wyboru Grantobiorców oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów. 

 
7.2.  Warunki przyznania dofinansowania dla operacji z zakresu z rozporządzenia1 zachowanie 

dziedzictwa lokalnego: 

Warunki udzielenia wsparcia 

operacja dotyczy kultywowania lokalnych tradycji i historii ukierunkowanych na innowacje (zgodnie 

z definicją w LSR na lata 2014-2020 LGD „RAZEM”) 

  wnioskodawca jest osobą prawną i posiada siedzibę lub oddział na obszarze LSR1 lub jest jednostką 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a jej 

siedziba znajduje się na obszarze LGD2, 

  wnioskodawcą może być również powiat, którego siedziba znajduje się poza obszarem LSR, jeżeli 

przynajmniej jedna gmina powiatu należy do obszaru LSR2, 

  wnioskodawcą może być również podmiot, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej 

struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła , jeżeli obszar 

działalności Wnioskodawcy i jego jednostki organizacyjnej pokrywa się z obszarem wiejskim 

objętym LSR2 a realizacja zadania, na które jest udzielany grant, jest związana z przedmiotem 

działalności danej jednostki organizacyjnej, 

  wnioskodawca nie może być podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, ani 

deklarującym/planującym jej podjęcie w wyniku realizacji grantu, 

  wnioskodawca: 



                   
                

 

 

 

 

 

 
 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą 

zamierza realizować lub 

b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować lub 

d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, 

 miejsce realizacji operacji znajduje się na obszarze LSR2, 

 planowane w ramach operacji inwestycje będą realizowane na nieruchomości będącej własnością 

lub współwłasnością Grantobiorcy lub Grantobiorca posiada prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele określone we wniosku o powierzenie grantu, co najmniej przez okres 

realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie 

z art. 71 ust.1 rozporządzenia 1303/2013, 

 minimalna całkowita wartość operacji: nie mniej niż 5 tys. zł, 

 maksymalna wnioskowana kwota pomocy na operację wynosi 30 tys. zł, 

 poziom dofinansowania: do 95 % kosztów kwalifikowalnych operacji. 
1) Rozporządzenie MRiRW 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.2015, poz. 1570, z późn. zm.); 

2) Obszar LSR Gmin: Adamów, Łuków, Krzywda, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski, Trzebieszów, Wojcieszków, Wola Mysłowska oraz Miasta 

Stoczek Łukowski (nie dotyczy gmin, których obszar wiejski jest objęty LSR, w ramach której zamierza realizować operacje, lecz siedziba znajduje 

się poza obszarem objętym LSR); 

3) W przypadku Grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki, takie jak sekcje 

lub koła, pomoc jest wypłacana, gdy: 

a) obszar działalności Grantobiorcy i jego jednostki organizacyjnej pokrywa się z obszarem wiejskim objętym LSR, a realizacja zadania, na które 

jest udzielany grant, jest związana z przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej,  

b) Grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem 

działalności jednostki organizacyjnej Grantobiorcy. 

 

8. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest 

warunkiem wyboru: 

Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do 

pozytywnej oceny wniosku znajdują się w załączniku nr 3 do naboru. Oceny według lokalnych kryteriów 

wyboru Grantobiorców dokonuje się poprzez przyznanie lub nieprzyznanie punktów za spełnianie 

poszczególnych kryteriów wyboru. Minimalna wymagana liczba punktów  w ramach oceny według 

kryteriów wyboru wynosi 20 pkt. 

Wnioski, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów, nie mogą być wybrane do dofinansowania.  

W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej wniosków takiej samej liczby punktów według kryteriów 

wyboru o miejscu na liście decyduje wcześniejsza data i godzina złożenia wniosku w Biurze LGD. 

 
9.  Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki: 

Cel ogólny LSR 

Świadome i aktywne społeczeństwo dysponujące odpowiednim zapleczem kulturowym i 

społecznym 

Cel szczegółowy LSR 

Świadome i aktywne społeczeństwo innowacyjnie wykorzystujące lokalne tradycje 

Przedsięwzięcie 

Kultywowanie lokalnych tradycji i historii 

Wskaźnik 

Lp. Nazwa wskaźnika ujętego w LSR 
Jedn. 

miary 

Wartość 

wskaźnika z LSR 

Wartość 

zrealizowanych 

wskaźników z 

LSR 

Wartość 

wskaźnika 

planowana do 

osiągnięcia w 

Wartość 

wskaźnika z LSR 

pozostająca do 

realizacji 
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związku z 

realizacją 

operacji 

1 

Liczba zrealizowanych operacji 
obejmujących wyposażenie mające na 
celu szerzenie lokalnej kultury i 
dziedzictwa lokalnego 
ukierunkowanych na innowacje 

szt. 5 0 5 0 

2 
Liczba osób uczestniczących w 

inicjatywach wykorzystujących lokalne 

tradycje i zasoby obszaru LGD 

osoba 14 000 0 7 000 0 

 
 
10.  Okres realizacji grantu: 

od 1 października 2018 r. do 31 lipca 2019 r.  

 
11.  Informacja o wymaganych dokumentach i miejscu udostępnienia dokumentów: 

 
1) Regulamin organizacyjny Rady LGD „RAZEM” 

2) Procedura wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem 

sposobu rozliczania, monitorowania i kontroli  

3) Karta oceny operacji 

4) Lokalne kryteria oceny operacji złożonych w ramach konkursu grantowego 

5) Wniosek o powierzenie grantu 

6) Umowa o powierzeniu grantu 

7) Wniosek o rozliczenie grantu 

8) Sprawozdanie merytoryczne z realizacji grantu 

9) Formularz odwołania 

10) Oświadczenie właściciela nieruchomości 

11) Oświadczenie o niewykonywaniu działalności gospodarczej  

12) Instrukcja postępowania z generatorem wniosków grantowych 

13) Instrukcja wypełniania wniosku grantowego 

 

 

 

 

http://lgdrazem.pl/wp-content/uploads/2016/05/5_Regulamin-Rady_ostateczny_wersja_31_01_2017_wersja_druk.pdf
http://lgdrazem.pl/wp-content/uploads/2016/05/Procedura_.pdf
http://lgdrazem.pl/wp-content/uploads/2016/05/Procedura_.pdf
http://lgdrazem.pl/wp-content/uploads/2018/04/zal-1-karta-oceny-proj-grant-nabor-3-2018.pdf
http://lgdrazem.pl/wp-content/uploads/2018/04/lokalne-kryteria-granty.pdf
https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=d2f3e35bd4f3ce72&&b=bbb3308d68e4e64ef8fedbdaa1307445
http://lgdrazem.pl/wp-content/uploads/2016/05/7-umowa_o_powierzenie_grantu___.pdf
http://lgdrazem.pl/wp-content/uploads/2017/09/8-za%C5%82-wniosek-rozliczenie-grantu_.docx
http://lgdrazem.pl/wp-content/uploads/2017/09/9_zal-wzor_sprawozdania_merytorycznego.docx
http://lgdrazem.pl/wp-content/uploads/2017/09/3_zal-formularz-odwolania.docx
http://lgdrazem.pl/wp-content/uploads/2017/09/zal_do_WOPG_Oswiadczenie-wlasciciela-nieruchomosci.docx
http://lgdrazem.pl/wp-content/uploads/2018/03/oswiadczenie-nieprowadzenie-dzialalnosci-gospodarczej.docx
http://lgdrazem.pl/wp-content/uploads/2017/09/instrukcja-generatora.pdf
http://lgdrazem.pl/wp-content/uploads/2017/09/instrukcja-wypelniania-wniosek-grantowy.pdf

