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

Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego
działająca na terenie gmin:

Opatów, Ożarów, Sadowie, Tarłów, Wojciechowice
Ogłasza nabór wniosków nr 6/2018/G
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 3.1.1 Realizacja imprez promujących LGD
§1
Niniejszy konkurs organizowany jest przez stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu
Opatowskiego w oparciu o kryteria wyboru operacji określone w Lokalnej Strategii Rozwoju.
Wsparcie w ramach niniejszego przedsięwzięcia musi spełniać warunki określone dla Przedsięwzięcia

3.1.1 Realizacja imprez promujących LGD.
§2
Użyte w Regulaminie określenia i skróty oznaczają:
Stowarzyszenie – stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego,
Rada – Rada stowarzyszenia,
LSR – Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020,
Projekt grantowy – operacja realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 służąca osiągnięciu celów LSR, której beneficjentem na
podstawie umowy z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego jest stowarzyszenie,
Wnioskodawca – podmiot ubiegający się o powierzenie grantu na realizację zadań wynikających
z projektu grantowego realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
Wniosek grantowy – wniosek o powierzenie grantu na realizację zadań wynikających z projektu
grantowego realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020,
Grant – środki finansowe PROW na lata 2014-2020, które stowarzyszenie powierza Grantobiorcy
na realizację zadań wynikających z projektu grantowego realizowanego w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
Nabór wniosków o powierzenie grantu - postępowanie służące wybraniu Grantobiorców, którym
zostanie powierzony grant.
Grantobiorca – podmiot wybrany w drodze naboru wniosków o powierzenie grantu, któremu
zostanie powierzony grant na realizację zadań wynikających z projektu grantowego realizowanego
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020,

Wytyczne – Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego
wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy Leader” objętego PROW 2014-2020.

§3
1. Nazwa i adres organizatora naboru wniosków:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego, ul. Bronisława Ostrowskiego
1, 27-500 Opatów.
2. Zakres tematyczny:
Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
3. Cele i wskaźniki
Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz
zakładane do osiągnięcia wskaźniki wyszczególniono w załączniku nr 8 do niniejszego regulaminu.
4. Termin, miejsce i forma składania wniosków grantowych i sposób uzupełniania w nich
braków formalnych oraz poprawiania w nich omyłek
a) Nabór wniosków nr 6/2018/G o udzielenie wsparcia w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1
Realizacja imprez promujących LGD rozpoczyna się dnia 18 lipca 2018 roku i kończy się
01 sierpnia 2018 roku.
b) Wniosek należy złożyć w siedzibie stowarzyszenia, ul. Bronisława Ostrowskiego 1, 27-500
Opatów w terminie określonym powyżej, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do
15:30. W ostatnim dniu naboru tj.01 sierpnia 2018 r. wnioski można składać do godziny
15:00. Wnioski złożone w tym dniu po godzinie 15:00 taktowane będą jak wnioski złożone po
terminie.
c) Wnioski muszą być składane bezpośrednio w biurze stowarzyszenia. Wnioski złożone w inny
sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub kuriera/operatora pocztowego) nie
będą podlegały ocenie.
d) Przed sporządzeniem wniosku o udzielenie wsparcia Wnioskodawca zobowiązany jest
do zapoznania się z dokumentami zamieszczonymi na stronie internetowej www.lgdopatow.pl
dotyczącymi naboru, w szczególności z niniejszym Regulaminem oraz wzorami dokumentów.
e) Wnioskodawca zobligowany jest sporządzić wniosek w formie dokumentu elektronicznego
udostępnionego na stronie internetowej www.lgdopatow.pl, na obowiązującym formularzu,
wypełnionym zgodnie z instrukcją. Następnie wniosek należy nagrać na elektroniczny nośnik
danych i wydrukować.
f) Wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników składa się w oryginale
i w kopii przy czym kopia po potwierdzeniu na niej złożenia wniosku grantowego zwracana
jest wnioskodawcy. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć
w segregatorze w kolejności: wniosek o przyznanie pomocy, a następnie załączniki zgodnie
z informacją o załącznikach widniejącą we wniosku o przyznanie pomocy.
g) Do wniosku w formie papierowej należy dołączyć wniosek w wersji elektronicznej, który jest
tożsamy z wersją papierową.
h) Tryb postępowania w ramach składania wniosków grantowych, sposobu uzupełniania w nich
braków formalnych oraz poprawiania w nich omyłek, a także weryfikacji i oceny wniosków
regulują:

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

 Procedura oceny i wyboru grantobiorców stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu,
 Karta weryfikacji formalnej wniosku o udzielenie grantu stanowiąca załącznik nr 2
do niniejszego regulaminu,
 Regulamin pracy Rady stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
Warunki udzielania wsparcia
O wsparcie mogą się ubiegać osoby prawne z wyłączeniem jednostek sektora finansów
publicznych, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym
LSR, albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej z wyłączeniem jednostek
sektora finansów publicznych, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej
jednostki lub jej oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR - spełniające warunki
określone 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 z późn. zm.).
Wzory dokumentów
a. wzór wniosku o powierzenie grantu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu;
b. wzór umowy powierzenia grantu stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu;
c. wzór sprawozdania końcowego z realizacji zadań wynikających z projektu grantowego
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu.
Kryteria wyboru grantobiorców
Kryteria wyboru grantobiorców wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której
uzyskanie jest warunkiem wyboru grantobiorcy stanowią załącznik nr 7 do niniejszego
regulaminu.
Miejsce upublicznienia dokumentów
a) Kryteria wyboru grantobiorców, Lokalna Strategia Rozwoju, wzór wniosku grantowego,
wzór umowy powierzenia grantu, wzór sprawozdania końcowego upublicznione zostały na
stronie internetowej www.lgdopatow.pl
Kwota przeznaczona na wsparcie operacji w ramach naboru
Limit środków w ramach naboru nr 6/2018/G wynosi ogółem 100 000,00 złotych.
Kwota dofinansowania
a) Minimalna kwota dofinansowania wynosi 5 000,00 zł,
b) Poziom dofinansowania ustalono na poziomie 90%. Wkład własny wynoszący minimum
10% kosztów kwalifikowalnych projektu można wnosić wyłącznie w formie wkładu
finansowego;
c) Wnioskodawca może ubiegać się o wypłatę zaliczki w wysokości 36,37% wnioskowanej
kwoty pomocy;
Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy:
a) Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia odwołania do stowarzyszenia w terminie
7 dni od otrzymania informacji o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem,

b) Odwołanie pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli zostało wniesione:




po terminie,
przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania,
nie w formie pisma przygotowanego komputerowo,




bez podania numeru wniosku grantowego, o którym mowa w § 7 ust 1,
bez wskazania kryteriów wyboru grantobiorców, z których oceną wnioskodawca
się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem,
 bez podpisu wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania
o czym wnioskodawca jest niezwłocznie pisemnie informowany.

c)

Ponowna ocena, dokonywana w ramach rozpatrywania wniesionego odwołania,
dokonywana jest w zakresie, którego dotyczy odwołanie

12. Czas realizacji grantów
Czas realizacji grantów nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od podpisania umowy.
13. Sposób podania do publicznej wiadomości wyników naboru:
Niezwłocznie po dokonaniu oceny wnioskodawców na stronie internetowej stowarzyszenia
www.lgdopatow.pl publikowany jest protokół z posiedzenia zawierający wyniki naboru zgodnie
z Procedurą oceny i wyboru grantobiorców.
14. Forma i sposób udzielania Wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru
grantowego:
a)
wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru wniosków udzielają pracownicy
stowarzyszenia pod numerem telefonu: 15 868 20 87,
b)
pytania w sprawach dotyczących niniejszego naboru można również przesyłać za pomocą
poczty elektronicznej na adres: lgdopatow@o2.pl
c)
informacje udzielane są także w siedzibie stowarzyszenia, pod adresem 27-500 Opatów,
ul. Bronisława Ostrowskiego 1 w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od
07:30 do 15:30.

ZAŁĄCZNIKI
1. Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na
lata 2014-2020;
2. Karta weryfikacji formalnej;
3. Regulamin pracy Rady;
4. Wzór wniosku o powierzenie grantu;
5. Wzór umowy powierzenia grantu;
6. Wzór sprawozdania końcowego z realizacji zadań wynikających z projektu grantowego;
7. Kryteria wyboru grantobiorców wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której
uzyskanie jest warunkiem wyboru grantobiorcy;
8. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR).
9. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz
zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

