OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
nr 1/2018/G
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin
ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów 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
Termin
składania
od 29 stycznia 2018 r. do 12 lutego 2018 r.
wniosków:
Miejsce
składania Biuro Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100
wniosków:
Ropczyce, (III piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 - 16.30., wt. – pt. 7.30
– 15.30
• Prefinansowanie – 50% wartości grantu w terminie wskazanym w Umowie o powierzenie
grantu.
Forma wsparcia:
• Refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych – 50% wartości grantu po zatwierdzeniu
wniosku o rozliczenie grantu
Promowanie obszaru objętego LSR
Zakres tematyczny odpowiadający § 2 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie
operacji:
szczegółowych warunkówi 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
1. Wniosek został złożony w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze
2. Wniosek został złożony w miejscu określonym w ogłoszeniu o naborze
3. Operacja zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze
4. Wniosek został złożony w wymaganej formie
5. Wniosek został sporządzony w języku polskim
6. Wniosek został podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy
7. Grantobiorca posiada numer ewidencyjny producenta nadany w trybie przepisów
o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie płatności
8. Planowana operacja jest zgodna z działalnością statutową organizacji, która ubiega
Warunki udzielenia
się o przyznanie grantu
wsparcia:
9. Koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych źródeł publicznych
(nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych i organizacji pozarządowych,
o ile koszty kwalifikowalne nie są współfinansowane z funduszy strukturalnych,
Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego)
10. Operacja będzie realizowana w jednym etapie a wykonanie zakresu rzeczowego, w
tym poniesienie przez grantobiorcę kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie
wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w
do dnia 31.03.2019.
11. Prawidłowo wypełniono wszystkie wymagane pola wniosku
12. Do wniosku załączono wszystkie odpowiednie załączniki
Przedsięwzięcie 2.2.4 Promocja i oznakowanie atrakcji turystycznych, ciekawostek
przyrodniczych, elementów krajobrazu o znaczeniu turystycznym w tym z zastosowaniem
innowacyjnych technologii:
1. Wpływ operacji na grupy defaworyzowane – max. 30 pkt.
Lokalne
kryteria
2. Innowacyjny charakter operacji – max. 10 pkt.
wyboru operacji:
3. Udział w spotkaniach informacyjno-szkoleniowych i konsultacje w biurze LGD – max.
10 pkt.
4. Wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji operacji dofinansowanych ze środków
publicznych – max. 10 pkt.

5.
6.
7.
8.
9.

Wnioskodawca pochodzi z sektora NGO lub jest grupą nieformalną – max. 10 pkt.
Czas realizacji operacji – max. 5 pkt.
Kwota dofinansowania – max. 10 pkt. – 1 kryterium porównawcze
Wkład własny – max. 5 pkt. – 2 kryterium porównawcze
Spójność diagnozy operacji z założeniami LSR – max. 10 pkt.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie
40 pkt./100 pkt.
jest warunkiem wyboru operacji:

Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia
obowiązujące w ramach naboru:

Wymagane dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków udzielenia wsparcia
oraz kryteriów wyboru operacji:
Wartość pomocy:
Intensywność pomocy:

1. w ramach niniejszego naboru Wnioskodawca może złożyć
nie więcej niż 1 wniosek niezależnie od kwoty dotacji o jaką
się ubiega, pod warunkiem, że łączna kwota wnioskowanej
pomocy nie przekracza limitu wynoszącego 100.000 zł na
jednego Grantobiorcę w ramach projektów grantowych
realizowanych przez Stowarzyszenie,
2. w ramach niniejszego naboru granty będą powierzone
wyłącznie na projekty realizowane w jednym etapie,
3. refundacji będą podlegać wyłącznie koszty poniesione po
dacie podpisania umowy o powierzenie grantu,
4. w przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyska w
procesie oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na
liście operacji decyduje liczba punktów uzyskanych w
wyniku oceny według kryteriów porównawczych. W
przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie kolejności zgodnie
z kryterium porównawczym nr 1 bierze się pod uwagę
kryterium porównawcze nr 2.Gdy nadal nie jest możliwe
ustalenie kolejności na liście operacji, wyznaczana jest ona
według kolejności złożenia wniosków w naborze (decyduje
data i godzina wpływu wniosku).
1. Wniosek o powierzenie grantu wraz z wymaganymi
załącznikami.
2. Dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji operacji
dofinansowanych ze środków publicznych
3. Inne załączniki, dotyczące realizacji Grantu, mogące mieć
wpływ na ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru np.
innowacyjność itp.
do 25 000,00 zł.
1. 63,63% - jednostki sektora finansów publicznych
2. 90% - pozostałe podmioty
100 000,00 zł.

Wysokość limitu środków w ramach naboru:
Miejsce udostępnienia LSR i formularzy
Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin
wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o
pod adresem: www.partnerstwo5gmin.pl
płatność, umowy o udzielenie wsparcia oraz
Dokumenty dostępne są także w Biurze LGD.
innych
dokumentów
zawierających
informacje o naborze:
Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania
Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce oraz pod numerem telefonu 17 221 00 69 od
poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 - 16.30., wt. – pt. 7.30 – 15.30

