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

Data zamieszczenia na stronie LGD: 02.03.2020 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2020/G
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje o możliwości
składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.
1. Zakres tematyczny:
Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie
ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (§2 ust.
1 pkt. 1 Rozporządzenia 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. 2015 poz. 1570 z późn. zm.);
2. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:
od 16.03.2020 r. do 30.03.2020 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 07:30 do 15:30.
(Przy równej liczbie punktów decyduje data wpływu wniosku!)
3. Tryb składania wniosków:
a)

WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ W GENERATORZE WNIOSKÓW GRANTOWYCH dostępnym pod
adresem
https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=3eba408349cbbd88&&b=bbb3308d68e
4e64ef8fedbdaa1307445

b)

wygenerowany z systemu, wydrukowany oraz podpisany przez osobę upoważnioną wniosek
(w jednym egzemplarzu) 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 należy złożyć bezpośrednio w Biurze LGD osobiście lub przez osobę upoważnioną do
złożenia wniosku przez wnioskodawcę,
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,
wydruki ze stron internetowych, maile, itp. należy złożyć podpisane czytelnie przez osobę
upoważnioną do reprezentowania podmiotu,
wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w segregatorze lub skoroszycie (w sposób
uniemożliwiający samoistną dekompletacje),
za moment złożenia wniosku uznaje się datę i godzinę wpływu wniosku w wersji papierowej wraz
z załącznikami do Biura LGD.

c)

d)
e)
f)
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4. Formy wsparcia:
a) pomoc ma formę zaliczki (90%) i/lub refundacji (do 95% lub do 5%) poniesionych kosztów
kwalifikowanych,
b) intensywność pomocy wynosi nie więcej niż 95% kosztów kwalifikowanych,
c) wysokość pomocy wynosi nie mniej niż 5 000,00 zł oraz nie więcej niż 30 000,00 zł.

5. Limit dostępnych środków wynosi 246 227,00 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.
6. O grant mogą ubiegać się:
a) stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, koła łowieckie, kółka rolnicze, ochotnicze straże
pożarne, KGW,
b) jednostki organizacyjne związku wyznaniowego i kościoła,
c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność
prawną,
d) publiczne instytucje kultury (np. ośrodki kultury, biblioteki),
e) jednostki samorządu terytorialnego, których obszar wiejski objęty jest LSR.
Grantobiorca nie może być podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, ani deklarującym/
planującym jej podjęcie w wyniku realizacji grantu.

7. Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
a) organizacja wydarzeń kulturalnych (z wyłączeniem organizacji imprez cyklicznych), działań
edukacyjnych, rekreacyjnych,
b) organizacja warsztatów (m.in.: literackich, plastycznych, teatralnych),
c) utworzenie wiosek tematycznych,
d) organizacja innych działań aktywizujących lokalną społeczność.
8. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru:
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 (po
zmianach Dz. U. 2019 poz. 1167),
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 (tekst
jednolity po zmianach Dz. U. 2019 poz. 664),
g) kryteriami wyboru Grantobiorców oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
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9. 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 poniżej:


Lokalne kryteria oceny operacji złożonych w ramach konkursu grantowego - pobierz

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.

10. 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
Atrakcyjna przestrzeń społeczna
Przedsięwzięcie
Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny
Wskaźnik
Lp.

1

2

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Liczba podmiotów wspartych
w ramach wzmocnienia kapitału
społecznego
Liczba osób korzystających ze
wspartych miejsc spotkań
i integracji społecznej

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.

9

0

9

0

szt.

20 000

12 800

7 200

0

11. Termin realizacji projektu grantowego/grantu:
od 1 września 2020 r. do 31 lipca 2021 r.,
max. termin realizacji pojedynczego grantu (zadania) od 1 września 2020 r. do 30 maja 2021 r.
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12. DOKUMENTY:
12.1. Procedura i inne dokumenty do zapoznania się przed złożeniem wniosku:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Regulamin organizacyjny Rady LGD „RAZEM” - pobierz
Procedura wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz
z opisem sposobu rozliczania, monitorowania i kontroli - pobierz
Wzór wniosku o powierzenie grantu - pobierz
Wzór umowy o powierzeniu grantu - pobierz
Zasady przyjmowania, przechowywania oraz zwrotu weksli - pobierz
Lokalne kryteria oceny operacji złożonych w ramach konkursu grantowego - pobierz
Lokalna Strategia Rozwoju - pobierz

12.2. Dokumenty aplikacyjne – etap ubiegania się o przyznanie grantu:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Instrukcja postępowania z generatorem wniosków grantowych - pobierz
Wniosek o powierzenie grantu - przejdź
Instrukcja wypełniania wniosku grantowego - pobierz
Oświadczenie właściciela nieruchomości - pobierz
Klauzule RODO - pobierz
Formularz odwołania – pobierz

12.3. Dokumenty – etap rozliczania grantu
a)
b)

Wniosek o rozliczenie grantu – pobierz
Sprawozdanie merytoryczne z realizacji grantu - pobierz

13. Miejsce udostępnienia dokumentów:
Dokumenty związane z naborem wniosków nr 1/2020/G są udostępnione:
a) na stronie internetowej LGD „RAZEM” – przejdź
b) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, ul. Świderska 12, 21-400
Łuków (Budynek UG Łuków).
Procedura wyboru i oceny Grantobiorców, Regulamin organizacyjny Rady LGD „RAZEM” oraz Lokalna
Strategia Rozwoju są udostępnione na stronie internetowej LGD:
http://lgdrazem.pl/dokumenty/
http://lgdrazem.pl/lokalna-strategia-rozwoju/
oraz dostępne do wglądu w siedzibie LGD pod adresem ul. Świderska 12, 21-400 Łuków (Budynek UG
Łuków).

