OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
nr 1/2018
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin
ogłasza nabór 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

Termin składania wniosków:
Miejsce składania wniosków:
Forma wsparcia:

Zakres tematyczny operacji:

Warunki udzielenia wsparcia:

Lokalne kryteria wyboru operacji:

Minimalna
uzyskanie
operacji:

od 12 stycznia 2018 r. do 26 stycznia 2018 r.
Biuro Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul.
Rynek 1, 39-100 Ropczyce, (III piętro) od poniedziałku do piątku w
godzinach: pon. 8.30 - 16.30., wt. – pt. 7.30 – 15.30
Refundacja
Ochrona i udostępnienie materialnego dziedzictwa kulturowego,
przyrodniczego lub historycznego obszaru
odpowiadający § 2 ust. 1 pkt 5 (zachowanie dziedzictwa lokalnego)
Rozporządzenia 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
1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
2. Zgodność zakresu operacji z zakresem ogłoszenia.
3. Zgodność operacji z PROW na lata 2014-2020.
4. Operacja zakłada realizację celów głównych i szczegółowych
LSR przez osiąganie zaplanowanych wskaźników.
5. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz
uzyskanie minimalnej liczby punktów.
1. Operacja będzie realizowana w miejscowości zamieszkanej przez
mniej niż 5 tys. mieszkańców – max. 7 pkt.
2. Wpływ operacji na grupy defaworyzowane – max. 30 pkt.
3. Innowacyjny charakter operacji – max. 10 pkt.
4. Udział w spotkaniach informacyjno-szkoleniowych i konsultacje w
biurze LGD – max. 10 pkt.
5. Wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji operacji
dofinansowanych ze środków publicznych – max. 10 pkt.
6. Wnioskodawca pochodzi z sektora NGO lub jest grupą
nieformalną – max. 10 pkt.
7. Kwota dofinansowania – max. 10 pkt.
8. Wkład własny – max. 5 pkt.
9. Spójność diagnozy operacji z założeniami LSR – max. 8 pkt.

liczba punktów, której
jest warunkiem wyboru 40 pkt./100 pkt.

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
Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia porównawczych. W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie kolejności
obowiązujące w ramach naboru:
zgodnie z kryterium porównawczym nr 1 bierze się pod uwagę
kryterium porównawcze nr 2.
Kryteria porównawcze:
1. Kwota dofinansowania

2. Wkład własny
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 przyznanie pomocy wraz z wymaganymi
Wymagane dokumenty potwierdzające
załącznikami.
spełnienie warunków udzielenia wsparcia
2. Dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji operacji
oraz kryteriów wyboru operacji:
dofinansowanych ze środków publicznych
Wartość pomocy:
do 60 000,00 zł.
1. Podmioty wykonujące działalność gospodarczą – do 70,00%
Intensywność pomocy:
2. Pozostałe podmioty – do 80%
Wysokość limitu środków w ramach
100 000,00 zł.
naboru:
Miejsce udostępnienia LSR i formularzy
Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin pod
wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o
adresem: www.partnerstwo5gmin.pl oraz strona internetowa ARiMR
płatność, umowy o udzielenie wsparcia
pod adresem www.arimr.gov.pl. Dokumenty dostępne są także w
oraz innych dokumentów zawierających
Biurze LGD.
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

