Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego
działająca na terenie gmin:

Opatów, Ożarów, Sadowie, Tarłów, Wojciechowice
Ogłasza nabór wniosków nr 1/2017
i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”,
na Przedsięwzięcie:

3.2.2 Budowa lub modernizacja infrastruktury spędzania czasu wolnego
Ogłoszenie nr 1/2017 w ramach naboru wniosków na przedsięwzięcie
3.2.2 Budowa lub modernizacja infrastruktury spędzania czasu wolnego
1. Termin składania
 Od dnia 21 marca 2017 roku do dnia
wniosków
03 kwietnia 2017 roku, do godz. 12:00
2. Miejsce i sposób
składania
wniosków



Wnioski o przyznanie pomocy wraz z kompletem
załączników składa się w terminie podanym powyżej:
bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę
upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej
i dołączonych do nich wersji elektronicznych*, do siedziby
Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego
w Opatowie, ul. 16-go Stycznia 1 od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 14:00 . Wnioski nadsyłane drogą
pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą
uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego
kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku, liczbę
złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy
załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane
przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia
wniosku decyduje data wpływu do biura Lokalnej Grupy
Działania Powiatu Opatowskiego. Wniosek o przyznanie
pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz
z wymaganymi załącznikami. Formularz wniosku dostępny
jest na stronie internetowej www.lgdopatow.pl i jest
załącznikiem do ogłoszenia

* wersja elektroniczna winna zawierać Wniosek o przyznanie pomocy.
Dokument musi być tożsamy z wersją papierową

3. Forma wsparcia





Poziom maksymalnej intensywności wsparcia, liczonego
w stosunku do całkowitych kosztów kwalifikowalnych,
wynosi 90%
Maksymalna wartość wsparcia w ramach operacji wynosi




4. Zakres
tematyczny
operacji





5. Warunki
udzielania
wsparcia:








300 000,00 PLN.
Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej
niż 50 000,00 PLN;
Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych
Celem naboru jest wyłonienie operacji, które
w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia
celów i realizacji założeń LSR;
W ramach naboru wsparciem objęte będą operacje
w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 6
Rozporządzenia MRiRW (budowa lub przebudowa
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej).
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(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 PROW na lata
2014-2020, (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.).
Operacja musi spełniać warunki wskazane
w Rozporządzeniu 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. poz. 1570)
oraz warunki rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego
rozporządzenie 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. poz. 1390)
Operacja musi być zgodna z Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2014 -2020
Weryfikacja zgodności operacji z ww. rozporządzeniami
oraz z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 będzie odbywała się na podstawie Karty weryfikacji
formalnej wniosku o udzielenie wsparcia operacjom
wdrażanym w ramach lokalnej strategii rozwoju na lata
2014-2020
O pomoc mogą ubiegać się organizacje pozarządowe,
spełniające warunki określone w ww. Rozporządzeniu

MRiRW, na operacje spełniające warunki określone
w PROW na lata 2014-2020, obowiązujących przepisach
prawa oraz LSR
6. Obowiązujące
kryteria wyboru
operacji



Kryterium oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią
Rozwoju - operacja jest zgodna z LSR, jeżeli realizuje cel
ogólny i szczegółowy LSR przez osiąganie zaplanowanych
w LSR wskaźników: produktu, rezultatu i oddziaływania.
Cel ogólny 3.0 LSR - Społeczeństwo obszaru LGD
aktywne i zintegrowane;
Cel szczegółowy 3.2 LSR – Poprawa oferty spędzania
czasu wolnego;
Przedsięwzięcie 3.2.2 LSR – Budowa lub modernizacja
infrastruktury spędzania czasu wolnego;
Kryteria wyboru operacji:
1. Operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ na
podniesienie aktywności mieszkańców i/lub
podniesienie zintegrowania społeczności objętej
LSR i/lub podniesienie kapitału ludzkiego.
2 pkt - dotyczy
0 pkt - nie dotyczy
2. Operacja dotyczy poprawy stanu technicznego lub
doposażenia infrastruktury turystycznej i/lub
okołoturystycznej.
2 pkt - dotyczy
0 pkt - nie dotyczy
3. Operacja dotyczy zachowania lokalnego
dziedzictwa kulturowego i/lub przyrodniczego i/lub
historycznego.
2 pkt - dotyczy
0 pkt - nie dotyczy
4. Operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ na
promocję obszaru lub lokalnych zasobów
przyrodniczych/historycznych/kulturowych.
2 pkt - dotyczy
0 pkt - nie dotyczy

5. Operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ na
pobudzenie współpracy ponadgminnej i/lub
międzysektorowej.
2 pkt - dotyczy
0 pkt - nie dotyczy
6. Innowacyjny charakter operacji.
2 pkt – planowana działalność jest innowacyjna
w rozumieniu LSR LGD Powiatu Opatowskiego
0 pkt - planowana działalność nie jest innowacyjn
w rozumieniu LSR LGD Powiatu Opatowskiego
7. Wykorzystanie logotypu LGD Powiatu
Opatowskiego w działaniach promocyjnych
realizowanej operacji.
2 pkt - wnioskodawca przewidział wykorzystanie
logotypu LGD w działaniach promocyjnych
realizowanej operacji
0 pkt - wnioskodawca nie przewidział wykorzystania
logotypu LGD w działaniach promocyjnych
realizowanej operacji
8. Korzystanie z usług doradczych LGD.
3 pkt - wnioskodawca przy sporządzaniu wniosku
o przyznanie pomocy dotyczącego danego naboru
korzystał z usług doradczych LGD
0 pkt - wnioskodawca przy sporządzaniu wniosku
o przyznanie pomocy dotyczącego danego naboru nie
korzystał z usług doradczych LGD
9. Członkostwo Wnioskodawcy w LGD.
2 pkt - wnioskodawca jest członkiem LGD Powiatu
Opatowskiego
0 pkt - wnioskodawca nie jest członkiem LGD
Powiatu Opatowskiego
10. Wykorzystanie rozwiązań sprzyjających ochronie
środowiska lub podnoszeniu poziomu świadomości
ekologicznej.

2 pkt - wnioskodawca w planowanej operacji
przewidział wykorzystanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub podnoszeniu poziomu
świadomości ekologicznej.
0 pkt - wnioskodawca w planowanej operacji nie
przewidział wykorzystania rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub podnoszeniu poziomu
świadomości ekologicznej.
11. Wartość wkładu własnego.
2 pkt – wartość wkładu własnego jest na poziomie
wyższym niż 5% od wymaganego
1 pkt – wartość wkładu własnego jest na poziomie
niższym niż 5% od wymaganego
0 pkt – wartość wkładu własnego jest na poziomie
wymaganym
12. Operacja w zakresie infrastruktury turystycznej,
rekreacyjnej lub kulturalnej będzie realizowana
w miejscowości zamieszkałej przez mniej niż 5 tys.
mieszkańców.
1 pkt - dotyczy
0 pkt - nie dotyczy
Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest
warunkiem wyboru operacji: 8 pkt.
Maksymalna liczba punktów 24.
Przed oceną punktową weryfikacji podlega spełnianie
przez Wnioskodawcę i operację warunków przyznania
pomocy określonych w Programie Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020, ustawie o RLKS,
Rozporządzeniu MRIRW, LSR oraz niniejszym
Regulaminie. Wnioski nie spełniające tych warunków
nie podlegają ocenie punktowej i nie mogą zostać
wybrane do dofinansowania. Powyższa weryfikacja
jest prowadzona zgodnie z Kartą weryfikacji
formalnej wniosku, stanowiącej załącznik do
Procedury wyboru i oceny operacji w ramach
wdrażania LSR.
7. Informacja
o wyaganych
dokumentach,



Pisemna informacja z właściwego Urzędu Gminy o ilości
mieszkańców w miejscowości/ach, w której/ych projekt
będzie realizowany z określeniem stanu na

potwierdzających
spełnienie
warunków
udzielenia
wsparcia oraz
kryteriów wyboru
operacji







dzień/miesiąc/rok- lecz nie wcześniej niż na dzień
31 grudnia 2014 r.
Dokumenty potwierdzające korzystanie z doradztwa
prowadzonego przez pracowników LGD (na podstawie
zaświadczenia wydanego przez pracownika LGD Powiatu
Opatowskiego)
Poza ww. dokumentami potwierdzającymi spełnianie
kryteriów wyboru operacji, należy załączyć wszystkie
dokumenty stanowiące załączniki do wniosku
o przyznanie pomocy, które potwierdzają spełnianie przez
Wnioskodawcę i operację objętą wnioskiem o przyznanie
pomocy, warunków przyznania pomocy określonych
w obowiązujących przepisach prawa
Spełnianie przez Wnioskodawcę i operację objętą
wnioskiem o przyznanie pomocy warunków przyznania
pomocy będzie również weryfikowane na podstawie
informacji zawartych w wypełnionym wniosku
o przyznanie pomocy

8. Wysokość limitu
środków w
ramach
ogłaszanego
naboru



Wysokość dostępnych środków na operacje
w ramach naboru na przedsięwzięcie 3.2.2 „Budowa lub
modernizacja infrastruktury spędzania czasu wolnego”
wynosi 400 000,00 PLN

9. Miejsce
udostępniania
LSR, formularza
wniosku
o udzielenie
wsparcia,
formularza
wniosku
o płatność,
formularza
umowy
o udzielenie
wsparcia



Lokalna Strategia Rozwoju, Formularze wniosku
o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz
z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie
wsparcia, kryteria wyboru operacji oraz procedura
ustalania lub zmiany kryteriów dostępne są w wersji
elektronicznej na stronie internetowej LGD Powiatu
Opatowskiego www.lgdopatow.pl oraz w biurze LGD
Powiatu Opatowskiego, ul. 16-go Stycznia 1,
27-500 Opatów

10. Sposób podania
do publicznej
wiadomości
wyników naboru:



Niezwłocznie po dokonaniu wyboru operacji LGD
Powiatu Opatowskiego publikuje na swojej stronie
internetowej odpowiednie listy operacji, zgodnie
z Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania
LSR, stanowiącą Załącznik do niniejszego Ogłoszenia

11. Środki
odwoławcze
przysługujące
Wnioskodawcy:




12. Forma i sposób
udzielania
Wnioskodawcy
wyjaśnień w
kwestiach
dotyczących
naboru:









Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu,
Protest wnoszony jest do Instytucji Pośredniczącej, za
pośrednictwem LGD Powiatu Opatowskiego
Dla określenia terminów, zakresu i trybu wniesienia
protestu oraz jego rozpatrzenia stosuje się przepisy art.22
ustawy o RLKS oraz Rozdział 15 ustawy w zakresie
polityki spójności
Wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru wniosków
udzielają pracownicy LGD Powiatu Opatowskiego pod
numerem telefonu: 15 868 20 87 oraz 516 196 282
Pytania w sprawach dotyczących niniejszego naboru
można również przesyłać za pomocą poczty elektronicznej
na adres: lgdopatow@o2.pl (w tytule wiadomości podając
numer naboru podany w ogłoszeniu)
Informacje udzielane są także w siedzibie LGD Powiatu
Opatowskiego, pod adresem 27-500 Opatów, ul. 16-go
Stycznia 1; w godzinach od poniedziałku do piątku, od
08:00 do 15:00, z wyłączeniem świąt i innych dni
ustawowo wolnych od pracy

Załączniki:
1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy
2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.
3. Formularz umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami.
załącznik nr 1 do umowy pobierz.pdf
załącznik nr 2 do umowy pobierz.pdf
załącznik nr 3 do umowy pobierz.pdf
załącznik nr 4 do umowy pobierz.pdf
załącznik nr 5 do umowy pobierz.pdf
załącznik nr 5a do umowy pobierz.pdf
4. Formularz wniosku o płatność
5. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2014-2020
6. Karta weryfikacji formalnej wniosku o udzielenia wsparcia operacjom wdrażanym
w ramach LSR 2014-2020
7. Regulamin Pracy Rady
8. Kryterium oceny zgodności operacji z LSR
9. Kryteria wyboru operacji
10. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Lokalnej Grupy
Działania Powiatu Opatowskiego objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020

11. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe,
przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

