LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PARTNERSTWO W ROZWOJU”
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w ramach przedsięwzięcia:

SPOŁECZNY PROGRAM AKTYWIZACJI

Nabór nr 1/2020
Termin składania
wniosków:

16.11. – 30.11.2020 r. (dni robocze w godz. 8:00 – 15:00)

Miejsce składania
wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju”, ul.
Zamkowa 24, 72-510 Wolin (Dworek Woliński – I piętro)

Tryb i sposób
składania wniosków

Zakres tematyczny

Forma wsparcia:

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy przedłożyć
w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej. Dokumenty powinny
być ułożone kolejno w segregatorze bądź skoroszycie.
Dodatkowo należy dostarczyć egzemplarz wniosku wraz
z załącznikami w formie elektronicznej (np. na płycie DVD/CD
zawierający:
̵ skan wniosku i wszystkich załączników w formacie PDF,
̵
wniosek w formacie xlsx (EXCEL).
Wersja papierowa i elektroniczna muszą być takie same.
Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie
wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i
zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań
innowacyjnych.
Planowane do realizacji cele i wskaźniki określa załącznik nr 1 do
ogłoszenia.
1) Wsparcie udzielane jest w formie refundacji kosztów
kwalifikowalnych operacji.
2) Maksymalna wnioskowana kwota wsparcia do refundacji
wynosi 60.000 zł.
3) Intensywność wsparcia wynosi:
• do 63,63% kosztów kwalifikowalnych wnioskowanej
kwoty wsparcia – w przypadku jednostki sektora finansów
publicznych,

•

do 100% kosztów kwalifikowalnych (nie więcej niż 60.000
zł) – w przypadku organizacji pozarządowych, parafii i
związków wyznaniowych oraz kół gospodyń wiejskich.

Limit środków
422 570,00 zł
w ramach
ogłaszanego naboru:
1) Złożenie wniosku według wzoru stanowiącego załącznik nr 2
do ogłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu
i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
2) Zgodność operacji z zakresem tematycznym naboru.
3) Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej
Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” oraz Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
4) Zgodność operacji z przepisami Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania
Warunki udzielenia
wsparcia:
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z
dnia 24 września 2015 roku (Dz. U. z 2019 poz. 664 z późn.
zm.).
5) Operacja powinna zakładać osiągnięcie przynajmniej jednego
wskaźnika z wyszczególnionych w załączniku nr 1 do
ogłoszenia.
6) Uzyskanie minimum 27 z 54 możliwych punktów w ocenie
dokonanej według lokalnych kryteriów wyboru operacji.
Lokalne kryteria wyboru operacji według których dokonuje się
Kryteria wyboru
operacji:
oceny operacji określa załącznik nr 3 do ogłoszenia.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udzielenia wsparcia
oraz kryteriów wyboru operacji należy złożyć:
Dokumenty,
1) Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi
potwierdzające
załącznikami.
spełnienie
2) Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru
warunków
udzielenia wsparcia
według wzoru określonego w załączniku nr 4 do ogłoszenia.
oraz kryteriów
3) Dokumenty potwierdzające spełnienie poszczególnych
wyboru operacji:
lokalnych kryteriów wyboru operacji z wyjątkiem dokumentów
będących w posiadaniu LGD (np. kart doradztwa).
Do wniosku należy dołączyć wypełnione i podpisane oświadczenia
RODO:
dotyczące przetwarzania danych osobowych. Wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia.

Miejsce
udostępnienia LSR
oraz formularzy:

Pozostałe
informacje:

Dostępność
ogłoszenia

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 oraz formularze:
̵ wniosku o przyznanie pomocy (WoPP),
̵ wniosku o płatność (WoP),
̵ umowy o udzielenie wsparcia
są udostępnione w siedzibie biura LGD „Partnerstwo w rozwoju”
oraz na stronie internetowej: www.partnerstwowrozwoju.pl
1) Szczegółową procedurę w zakresie naboru wniosków, oceny
i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia zawiera
regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo
w rozwoju” dostępny na stronie: www.partnerstwowrozwoju.pl
2) Wnioski, które pozytywnie przejdą ocenę zostaną umieszczone
na liście operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem,
które z operacji mieszczą się w limicie środków. O pozycji na
liście zdecyduje liczba uzyskanych punktów. W przypadku
równej ilości punktów kilku wniosków o pozycji na liście
decyduje wcześniejszy termin złożenia wniosku.
Ogłoszenie wraz z załącznikami i pozostałymi dokumentami są
dostępne na stronie: www.partnerstwowrozwoju.pl

Załączniki:
1) Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia
oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
2) Wzór wniosku o udzielenie pomocy.
3) Lokalne kryteria wyboru operacji.
4) Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
5) Wzór oświadczenia dotyczący przetwarzania danych osobowych.

