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

Numer ogłoszenia:
Termin składania wniosków:
Miejsce składania wniosków:
Sposób składania wniosku:

Zakres tematyczny operacji:

Forma wsparcia:

3/2017
od 02 stycznia 2017r. do 31 stycznia 2017r.
Biuro Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo
w rozwoju”, ul. Zamkowa 21, 72-510 Wolin
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na
odpowiednich formularzach w terminie składania
wniosków, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00
do 16.00, bezpośrednio w miejscu składania
wniosków i osobiście lub przez pełnomocnika albo
przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w wersji
papierowej oraz elektronicznej na płycie CD (1egz.).
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do
Biura Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo
w rozwoju”. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub
droga elektroniczną nie będą uwzględniane
Rozwój przedsiębiorczości: rozwijanie działalności
gospodarczej
odpowiadający § 2 ust 1 pkt 2 lit. c, rozporządzenia
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24
września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznania 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 ze zm.).
Operacje realizowane w w/w zakresie winny
przyczyniać się do osiągnięcia celu ogólnego, celów
szczegółowych, przedsięwzięcia oraz zakładanych do
osiągnięcia wskaźników, określonych w Załączniku Nr
1 do ogłoszenia Nr 3/2017 (Planowane do osiągnięcia
w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe,
przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia
wskaźniki)
Refundacja (do 50% kosztów kwalifikowalnych
i nie więcej niż 300.000,00zł )
Operacje

realizowane

w

w/w

zakresie

winny

przyczyniać się do osiągnięcia celu ogólnego, celów
szczegółowych, przedsięwzięcia oraz zakładanych do
osiągnięcia wskaźników, określonych w Załączniku Nr
1 do ogłoszenia Nr 3/2017 (Planowane do osiągnięcia
w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe,
przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia
wskaźniki)
Limit dostępnych środków
1.505.000,00zł (słownie: jeden milion pięćset pięć
w ramach ogłaszanego naboru:
tysięcy złotych 0/100)
Warunki udzielenia wsparcia określa:
Warunki udzielenia wsparcia:
1) Rozporządzenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi
z dnia 24 września 2015r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznania
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 ze zm.),
2) Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020
3) Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania
„Partnerstwo w rozwoju”
Kryteria wyboru operacji wraz ze Wybór operacji odbywa się zgodnie z Procedurą oceny
wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot
wskazaniem minimalnej liczby
wsparcia, stanowiącą Załącznik Nr 3 do Regulaminu
punktów, której uzyskanie jest
Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo
warunkiem wyboru operacji:
w rozwoju.
Aby
operacja
mogła
zostać
wybrana
do
dofinansowania musi:
1) przejść pozytywnie ocenę wstępną wniosku, w tym
weryfikację wstępną oraz ocenę zgodności z LSR,
w tym z Programem
oraz
2) uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w
ocenie operacji wg lokalnych kryteriów wyboru,
określonych w Załączniku Nr 2 do ogłoszenia Nr
3/2017 (Lokalne kryteria wyboru).
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania
w ramach oceny operacji wg lokalnych kryteriów
wyboru
w
zakresie
rozwijanie
działalności
gospodarczej wynosi 56 punktów.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest
warunkiem wyboru operacji wynosi 50% punktów
(liczba zaokrąglona do pełnej jednostki w górę)
możliwych do uzyskania w zakresie rozwijanie
działalności gospodarczej, tj. w sumie 28 punktów.

Wymagane dokumenty,
potwierdzające spełnienie
warunków udzielenia wsparcia
oraz kryteriów wyboru operacji:

Informacja o miejscu
udostępnienia LSR, Regulaminu
Rady, formularza wniosku o
udzielenie wsparcia, formularza
wniosku o płatność oraz
formularza umowy o udzielenie
wsparcia:

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji
takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów
oceny o miejscu na liście operacji wybranych
decyduje:
wkładu
własnego
1) procentowa
wysokość
deklarowana przez wnioskodawców w stosunku do
wysokości kosztów kwalifikowanych, zgodnie
z zasadą: „im większy procentowy wkład własny,
tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy
ta metoda selekcji okaże się nie nieskuteczna,
2) liczba przyznanych punktów w kryterium wyboru
operacji oddziaływanie operacji na grupy
defaworyzowane, zgodnie z zasadą: „im więcej
punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce
na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji
okaże się nie nieskuteczna
3) o miejscu na liście operacji wybranych decyduje
data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD
zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina
złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe
miejsce na liście”.
1) Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami
wymaganymi we wniosku dla danego typu
beneficjenta
2) Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi
kryteriami wyboru na formularzu, którego wzór
stanowi Załącznik Nr 3 do ogłoszenia Nr 3/2017
(Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi
kryteriami wyboru) oraz załączniki niezbędne do
potwierdzenia spełniania lokalnych kryteriów
wyboru
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020,
Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania
„Partnerstwo w rozwoju”, formularz wniosku
o przyznanie pomocy (WOPP), formularz wniosku
o płatność (WoP), formularz umowy o udzielenie
wsparcia, są udostępnione na stronie internetowej
Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju”:
ww.partnerstwowrozwoju.pl

