Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem
ogłasza nabór wniosków 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 na przedsięwzięcie:
Edukacja, aktywizacja, zachowanie dziedzictwa lokalnego, integracja lokalnej społeczności
wskazane w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Wszyscy Razem
OGŁOSZENIE NR 2/2020
W RAMACH NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA
16.11.2020r – 30.11.2020 r.
TERMIN składania wniosków:
MIEJSCE SKŁADANIA
WNIOSKÓW:

Biuro LGD
budynek Urzędu Gminy w Klwowie
ul. Opoczyńska 35
26-415 Klwów
w godzinach od godz. 8.00-15.00

SPOSÓB SKŁADANIA
WNIOSKU:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać:
 bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę
upoważnioną do reprezentacji), w Biurze LGD na odpowiednich
formularzach w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej
(oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem – za
zgodność z oryginałem potwierdza pracownik biura LGD) oraz w
dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej tożsamej z wersją
papierową wniosku (na płycie CD/DVD), przy czym wersja
elektroniczna powinna zawierać wniosek, biznesplan (wersja
elektroniczna edytowalna) oraz dołączane załączniki w formie
skanu dokumentów.
 2 komplety ww. dokumentów powinny być przekazane
w 2 skoroszytach
 wniosek należy wypełnić przy użyciu programu Microsoft Excel
lub podobnego i wydrukować (UWAGA: ze względu na błędy
programowe wykluczono możliwość korzystania z generatora
wniosków).
Wnioski składane w innym trybie niż wskazany powyżej zostaną ocenione
jako niezgodne z LSR i odrzucone Złożenie wniosku potwierdza się na jego
kopii. Potwierdzenie złożenia wniosku zawiera datę i godzinę złożenia
wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę
przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data i
godzina wpływu do biura Stowarzyszenia. Za prawidłowe sporządzenie
wniosku odpowiada Wnioskodawca.

FORMA WSPARCIA:

Refundacja poniesionych kosztów kwalifikowanych zgodnie
z zasadami określonymi 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 (tj.
Dz.U. z 2019 r. poz. 664) (rozporządzenie MRiRW) w wysokości
- do 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki
sektora finansów publicznych
- do 100% kosztów kwalifikowanych - przypadku organizacji
pozarządowych.
ZAKRES TEMATYCZNY
OPERACJI:

Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie
wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i
zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań
innowacyjnych lub zachowanie dziedzictwa lokalnego.
odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 1 oraz pkt 5 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 i
2023 i 2020 r. poz. 1555) wzmocnienie kapitału społecznego, w tym
przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony
środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem
rozwiązań innowacyjnych oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego.
Zakres ten realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego kierowanego
przez społeczność na lata 2014-2023LGD „Wszyscy Razem ” (dalej
„LSR”) przez:
Cel ogólny nr. 2:Wzmacnianie kapitału mieszkańców i rozwój
obszaru LSR
Cel szczegółowy nr: 2.2.Podnoszenie kapitału mieszkańców wraz z
ochroną środowiska,
Przedsięwzięcie nr. 2.2.1 Edukacja, aktywizacja, zachowanie
dziedzictwa lokalnego, integracja lokalnej społeczności

KRYTERIA WYBORU
OPERACJI WRAZ ZE
WSKAZANIEM
MINIMALNEJ LICZBY
PUNKTÓW, KTÓRYCH
UZYSKANIE JEST
WARUNKIEM WYBORU
OPERACJI :

Operacja musi spełnić 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
 spełnić warunki oceny wstępnej,
 zostać uznana za zgodną z warunkami przyznania pomocy
określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020;
 zostać uznana za zgodną z LSR,
 osiągnąć co najmniej jeden wskaźnik produktu zgodnie z
dokumentem „Cele ogólne i szczegółowe LSR,

przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do
osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy
wskaźnikami” załączonym do ogłoszenia o naborze,
 osiągnąć minimum liczby punktów w ocenie wg lokalnych
kryteriów wyboru operacji. Maksymalna liczba punktów
możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru
operacji wynosi 34 punktów. Minimalna liczba punktów w
ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru wynosi 14
punktów.
w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa
w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 mieszczenie się
operacji w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu
WYMAGANE DOKUMENTY,
POTWIERDZAJĄCE
SPEŁNIENIE WARUNKÓW
UDZIELENIA WSPARCIA
ORAZ KRYTERIÓW
WYBORU OPERACJI :








Wniosek o przyznanie pomocy 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
Wersja elektroniczna wniosku (edytowalna wersja) i
załącznikami na nośniku elektronicznym CD-R- 2 komplety.
Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami
wyboru, którego załącznik stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia
2/2020
Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku
z jego wersją papierową, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do
ogłoszenia 2/2020,
Oświadczenie RODO, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do
ogłoszenia 2/2020,

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania
wniosku o przyznanie pomocy, informacją pomocniczą przy wypełnianiu
biznesplanu, rozporządzeniem MRiRW
LIMIT DOSTĘPNYCH
ŚRODKÓW W RAMACH
OGŁASZANEGO NABORU:

Razem: 523 456,00 zł
- wkład EFRROW – 333 075,00 zł,
- wkład publiczny środków krajowych stanowiący wkład własny
wnioskodawcy – 190 381,00 zł

INFORMACJE O MIEJSCU
UDOSTĘPNIENIA LSR,
FORMULARZA WNIOSKU
O UDZIELENIE WSPARCIA,
FORMULARZA WNIOSKU
O PŁATNOŚĆ ORAZ
FORMULARZA UMOWY
O UDZIELENIE WSPARCIA

Wzory wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w
zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wniosku o płatność
wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia
znajdują się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa pod linkiem:
1. http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-wramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przezspolecznosc.html
2. Umowa Ramowa (PDF), Procedury wyboru w ramach operacji w
ramach wdrażania LSR Wszyscy Razem (PDF), Strategia LSR

LGD Wszyscy Razem dostępne na stronie internetowej
http://www.lgdwr.pl

Informacje udzielane są w siedzibie Stowarzyszenia w godz. od 8.00 do 15.00, mailowo biuro@lgdwr.pl
oraz pod numerem telefonu: 48 671 00 10 w. 22
Załączniki:
Załącznik nr 1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych
do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami.
Załącznik nr 2. Lokalne kryteria wyboru operacji dla ogłoszenia o naborze 1/2020.
Załącznik nr 3. Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru
Załącznik nr 4. Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku z jego wersją papierową
Załącznik nr 5. Oświadczenie RODO

