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

Ogłoszenie o naborze nr 6/2019
Data zamieszczenia na stronie LGD: 08.11.2019 r.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje o możliwości
składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1. Zakres tematyczny naboru, limity środków, forma wsparcia:
Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny – limit środków
707 598, 93 złotych (przedsięwzięcie nr 2.1.1).
Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt. 6
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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
 Jednostki Samorządu Terytorialnego – refundacja części poniesionych kosztów w wysokości do
63,63% kosztów kwalifikowalnych
 Pozostali beneficjenci (organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej, kościoły
i ich związki wyznaniowe). Maksymalna wysokość kwoty pomocy na jednego beneficjenta wynosi
300 000 zł w formie refundacji do wysokości 90% kosztów kwalifikowalnych
 minimalna całkowita wartość operacji: 50 tys. zł
2. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:
od 25.11.2019 r. do 10.12.2019 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, tj. od 7.30 do 15.30
(przy równej liczbie punktów decyduje data wpływu wniosku!)
3. Tryb składania wniosków
Wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru składany jest bezpośrednio do LGD, tj. osobiście albo
przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w miejscu i terminie wskazanym w pkt. 1
ogłoszenia.
Wniosek powinien być wypełniony elektronicznie w języku polskim na aktualnie obowiązującej wersji
dokumentacji, wydrukowany i podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/e złożony wraz z załącznikami,
w sposób uniemożliwiający ich samoistną dekompletację (np. segregator).
Komplet dokumentów składa się z:
1. Dwóch egzemplarzy wniosku w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami wynikającymi
z formularza wniosku
2. Min. jednej wersji elektronicznej wniosku oraz BP tożsamej z wersją co złożona w wersji
papierowej (dołączonych do jednego z wniosków, np. na płycie CD)
3. Dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udzielania wsparcia oraz kryteriów wyboru
operacji (w obu egzemplarzach wniosku)
4. załączników wymienionych w pkt. 6.1 i 6.2 (w obu egzemplarzach wniosku)
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4. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru
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 zał. Nr 5,
b) zakresem tematycznym – nie dotyczy,
c) warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020,
d) Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (po zmianach
Dz. U. 2019 poz. 1167),
e) 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 (tekst jednolity
po zmianach Dz. U. 2019 poz. 664)
f) operacja otrzymała co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie według lokalnych kryteriów
wyboru ( zał. Nr 1 ) oraz mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze.
g) Dodatkowy warunek udzielenia wsparcia: nie dotyczy
5. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie
jest warunkiem wyboru
a) Kryteria wyboru operacji - pobierz
b) Karta oceny operacji - pobierz
c) Minimalna liczba punktów: 24
6. Formularze dokumentów:
6.1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami.
a) wniosek o przyznanie pomocy – pobierz
b) instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – pobierz
6.2. Oświadczenia do naboru nr 6/2019 – pobierz
6.3. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z):
Umowa o przyznaniu pomocy – pobierz
Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji – pobierz
Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych – pobierz
Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych – pobierz
Załącznik 3a kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych po wejściu w życie
ustawy z dn. 22 czerwca 2016 r. o zmianie Ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – pobierz
Zał. nr 5 – Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – pobierz
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji
po realizacji operacji (.pdf) (wersja uaktualniona do umowy 7z) – pobierz
6.4 Formularz wniosku o płatność (wersja 3z):
Wniosek o płatność (wersja 3z) – pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) – pobierz

7. Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów
7.1. LSR w zakładce http://lgdrazem.pl/lokalna-strategia-rozwoju/
7.2. Regulamin Organizacyjny Rady LGD wraz z załącznikami
http://lgdrazem.pl/dokumenty/

w

zakładce

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

7.3. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR wraz z kryteriami wyboru
Lokalnej Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” http://lgdrazem.pl/dokumenty/
7.4. Formularz wniosku oraz dokumentów związanych z naborem są udostępnione:
a) na stronie internetowej LGD: www.lgdrazem.pl w menu górnym „NABORY WNIOSKÓW”
zakładka http://lgdrazem.pl/nabory/
b) na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
http://prow.lubelskie.pl/dla-wnioskujacych/wzory-dokumentow
c) na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przezspolecznosc.html
d) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, ul. Świderska 12, 21 400 Łuków (Budynek UG Łuków)
8.

Planowane do osiągnięcia cele, przedsięwzięcia i wskaźniki – pobierz

9. Informacje dodatkowe
1. Wzór wniosku, instrukcja jego wypełniania, wzór umowy o przyznaniu pomocy oraz inne wzory
dokumentów i załączników są dokumentami opracowanymi i publikowanymi przez Instytucję
Zarządzającą dla danego programu. W przypadku PROW 2014-2020, w ramach którego prowadzony jest
niniejszy nabór, właściwym organem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od momentu ich aktualizacji
i publikacji na stronie internetowej należy posługiwać się zaktualizowanymi wzorami.
2. Wniosek wraz załącznikami powinien być uporządkowany zgodnie ze strukturą dokumentu (numery
sekcji), a załączniki powinny być ułożone zgodnie z kolejnością wskazaną w sekcji VII wniosku
„Informacja o załącznikach”, dodatkowo oddzielone przekładkami do naboru 6/2019, złączony w sposób
uniemożliwiający ich samoistną dekompletację (np. w segregatorze).

