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W związku z wejściem w życie w dniu 21.02.2018 r. ustawy
z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach
w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 311), zmianie ulegają przepisy
dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań
ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.
Najważniejsze zmiany wprowadzone w przepisach dotyczących
konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców to:



zwiększenie
progu,
od
jakiego
obowiązuje
konkurencyjny tryb wyboru wykonawców z 20 tys. Zł
do równowartości 30 tys. euro,



umożliwienie ustalania jednego kryterium oceny ofert ceny lub kosztu,



umożliwienie
wyłączenia
stosowania
zasady
konkurencyjności
w
przypadku
dobrowolnego
zastosowania konkurencyjnych trybów udzielania
zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony),





określenie terminu, w jakim należy dokonać ustalenia
wartości zadania - nie wcześniej niż 3 miesiące,
a w przypadku zadań dotyczących robót budowlanych 6 miesięcy, przed dniem udostępnienia zapytania
ofertowego albo - gdy nie udostępniono zapytania
ofertowego - przed dniem zawarcia umowy
z wykonawcą,
doprecyzowanie
sposobu
postępowania
w
przypadku
braku
możliwości
wyboru
najkorzystniejszej oferty - w takiej sytuacji podmiot
ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy
technicznej oraz beneficjent może zawrzeć umowę na
wykonanie tego zadania z wybranym przez siebie
wykonawcą, niepowiązanym osobowo lub kapitałowo,

znowelizowanych przepisów (jednak nie wcześniej niż w dniu
18.01.2017 r.), jak i do tych, którzy umowy zawrą w dniu
wejścia w życie tych przepisów lub po tym dniu.
Szczegółowe warunki i tryb konkurencyjnego wyboru
wykonawców i warunki dokonywania zmniejszeń kwot pomocy
oraz
pomocy
technicznej
zostały
zawarte
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań
ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz
warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz
pomocy technicznej (Dz. U. poz. 396), dostosowanym do zmian
przepisów ustawy PROW 2014-2020.
Regulacje wprowadzane nowym rozporządzeniem są co do
zasady znane podmiotom. Należy jednak zwrócić uwagę na
następujące, nie wynikające wprost ze zmiany ustawy, nowe
przepisy rozporządzenia, w porównaniu do rozporządzenia
z dnia 13 stycznia 2017 r.:



brak obowiązku obligatoryjnego przedłużenia terminu
składania ofert w przypadku zmiany zapytania
ofertowego (obowiązek taki zaistnieje tylko przy zmianie
istotnej),



brak minimalnego terminu, o jaki należy przedłużyć
termin składania ofert(
dotychczas obowiązek
przedłużenia terminu o co najmniej 3/7 dni),





dodanie dodatkowego elementu do protokołu
z postępowania w sprawie wyboru przez beneficjenta
wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu
rzeczowo- finansowym operacji (wykaz ofert),



określenie warunków dotyczących wezwania do złożenia
ofert dodatkowych jeżeli złożono dwie lub więcej ofert
o takiej samej najniższej cenie lub o takim samym
najniższym koszcie,



uregulowanie sposobu postępowania w sytuacji, gdy
wykonawca wybrany w wyniku przeprowadzonego
postępowania w sprawie wyboru wykonawcy danego
zadania uchyla się od zawarcia umowy na wykonanie
tego zadania - w takiej sytuacji podmiot ubiegający się o
przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz
beneficjent może zawrzeć umowę z wykonawcą,
którego oferta była kolejną najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownego
postępowania.
Zmieniona ustawa wprowadza zasadę, iż decydującym
momentem dla oceny konieczności stosowania przepisów
dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców
obowiązujących w ramach danego postępowania jest moment
zamieszczenia zapytania ofertowego na portalu ogłoszeń
ARiMR. Przy ocenie tej nie ma natomiast znaczenia moment
zawarcia z beneficjentem umowy o przyznaniu pomocy.
W praktyce oznacza to, że nowe zasady mogą mieć
zastosowanie zarówno do beneficjentów, którzy zawarli
umowy o przyznaniu pomocy przed wejściem w życie

doprecyzowanie, iż w toku badania i oceny ofert
beneficjent może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert (przy czym
niedopuszczalne
jest
prowadzenie
między
beneficjentem a wykonawcą negocjacji dotyczących
złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany
w jej treści),





uwzględnienie możliwości udzielenia zamówienia
publicznego w częściach (w przypadku, gdy zamawiający
udziela zamówienia publicznego w częściach i
niezgodność
dotyczy
jednego
postępowania
zmniejszenie
jest
obliczane
w odniesieniu do wartości tego postępowania,
a nie całego zamówienia publicznego),
brak sumowania zmniejszeń obliczonych metodą
dyferencyjną
i
wskaźnikową
(do
wszystkich
stwierdzonych niezgodności stosuje się zmniejszenie z
tytułu
niezgodności,
skutkującej
zmniejszeniem
o najwyższej wartości).

Z żalem informujemy społeczność i otoczenie LGD Ziemi Siedleckiej o śmierci
Grzegorza Grudy, osoby wielce zasłużonej dla naszej organizacji. Od powstania LGD
w 2013 r. Grzegorz dbał o nasz wizerunek i promocję. W pierwszych latach
siedleckiej LGD, kiedy trzeba było nieodpłatnie zaangażować się i liczyć na pomoc życzliwych
ludzi,
zawsze
mieliśmy
oparcie
m.in.
w
Grześku,
jego
aktywności
i talentach. To On jest autorem naszej strony internetowej www.lgdsiedlce.pl, wszystkich
plakatów i grafik, newsletterów, ostatnio również naszego pisma "Wieści Ziemi Siedleckiej".
Będzie nam Go bardzo brakowało… Niech odpoczywa w pokoju!
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Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju
Proces aktualizacji LSR rozpoczął się podczas warsztatu
refleksyjnego, który odbył się 22 lutego b.r. i który
początkowo miał charakter narzuconego wytyczną
działania, do którego realizacji LGD była zobowiązana.
Z warsztatu wyciągnęliśmy jednak kilka wniosków, nad
którymi cały nasz zespół razem z zarządem ciężko pracował
aby w kwietniu zarząd mógł wystąpić z wnioskiem
o wszczęcie procedury aktualizacji, zgodnie z procedurą
określoną w naszej strategii. Proces konsultacji społecznych
aktualizacji strategii rozpoczął się 4 czerwca zakończył
22 czerwca. Po zakończeniu zarząd jeszcze raz analizował
zapisy i 27 czerwca zaproponował 24 zmiany Walnemu
Zebraniu Członków, które przyjęło zmiany w formie
uchwały. Jednolity tekst zmienionej strategii jest zawieszony
na naszej stronie internetowej.
Ogólnie grupy zmian, jakie zostały wprowadzone do LSR:
a. Dostosowanie do zmiany przepisów:
Zmiana
Rozporządzenia
Ministra
Rozwoju
Wsi
z 10 sierpnia 2017 roku wprowadziła zapis, że
intensywność pomocy dla jsfp jest na poziomie do
63.63% a nie jak było wg stanu na dzień przyjęcia
strategii równo 63.63;
b.

(a)
Zmniejszenie wskaźnika poprawy dostępności
komunikacyjnej;
(b) doprecyzowanie w zakresie nazwy wskaźnika
z liczby operacji na liczbę stworzonych miejsc pracy;
(c)
doprecyzowanie w zakresie nazwy wskaźnika
z liczby operacji na liczbę inicjatyw w zakresie sieci
współpracy;
f.
Przeniesienie środków z sieci na rewitalizację,
w związku z większą potrzebą na tego typu działania;
g.
Umożliwienie członkom Komisji Rewizyjnej udziału
w pracach Międzygminnego zespołu ds. Ewaluacji;
h.
monitoring – zmiana w zakresie pozyskania ankiet
(brak ankiet w formie elektronicznej);
i.
inne: aktualizacja strategii zawiera również szereg
zmian, które są spowodowane wprowadzanymi
zmianami, tj. sumy, wykresy, procenty, bo wystarczy
jedno małe przesunięcie, które powoduje szereg zmian
w innych elementach strategii.

Dostosowanie do zmiany statutu;

c.
Dostosowanie
do
z korespondencji z UMWM;

zmian

wynikających

Z inkubatora przetwórstwa lokalnego na rewitalizację
oraz Wspieranie działań polegających
na
budowie
lub modernizacji i adaptacji obiektów
użyteczności
publicznej;
d.

Doprecyzowania pierwotnej wersji LSR:
(1)
W zasadach opiniowania zmian umowy
o przyznaniu pomocy zawartej pomiędzy Zarządem
Województwa a beneficjentem dodano nazwę
organu właściwego do podjęcia rozstrzygnięcia;
(2) Doprecyzowania dotyczące oczywistych omyłek
i niespójności;
(3) Dodanie w sposobie realizacji poszczególnych
przedsięwzięć operacji własnej, którą LGD może
realizować pod warunkiem nie zgłoszenia się innego
podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku;
(4)
Przesunięcia budżetu pomiędzy kosztami
bieżącymi a aktywizacją. Nasza LGD realizuje wiele
działań aktywizujących, które angażują nasz zespół
i nie ponosimy tyle, co zostało zaplanowane
w pierwotnej wersji strategii środków;

e.
Zmiana nazw wskaźników na bardziej wpisujące się
w założenia strategii i jej budżet:
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Święto organizacji pozarządowych za nami…
5 maja 2018 roku od godz. 14 zorganizowany został przez
Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej
w Krzesku oraz Radę Organizacji Pozarządowych Miasta
Siedlce w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Kultury
w Siedlcach pod patronatem Prezydenta Miasta Siedlce, na
placu Sikorskiego, Piknik II Dzień Siedleckich Organizacji
Pozarządowych „Moda na działanie”, gdzie zaprezentowało
się 30 organizacji, stowarzyszeń, klubów i inicjatyw. W
trakcie pikniku można było zasięgnąć porady w Punkcie
Konsultacyjnym w zakresie utworzenia i funkcjonowania
organizacji pozarządowej oraz o formie i podstawach
wolontariatu.
W
programie
imprezy
były
stoiska
promocyjne
stowarzyszeń, występy artystyczne na scenie, konkursy i
warsztaty, pokazy, zawody sportowe i animacje dla dzieci
oraz wiele innych atrakcji.
Swoją ofertę i działania
promowały: m.in: PTTK, Grupa EkoLogiczna, zespół
Seniorynki, Spółdzielnia Socjalna Zioła Siedleckie, Siedleckie
Stowarzyszenie Osób z Chorobą Alzhaimera, Katolickie
Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej,
Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki, Polski
Związek Głuchych Koło Terenowe w Siedlcach, Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci, Szansa, Przystań, Powrót z U, Bank
Żywności, KOS, UKS "Siódemka", UKS "Rawa" Siedlce,
Miejski Klub Rugby Pogoń Siedlce, Hufiec ZHP Podlasie,
Federacja
Organizacji
Pozarządowych
Wschodnie
Mazowsze,
Siedleckie
Towarzystwo
Samorządowe,
Stowarzyszenie Bezpartyjne Siedlce, Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej, NLOT i wiele innych oraz oczywiście
nasza Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej.

1/2017

Wspieranie ochrony środowiska poprzez inicjatywy
proekologiczne i chroniące lokalne zasoby przyrodnicze

28.03-10.04.2017

200 000 zł

4

4

Kwota
wykorzystanej alokacji
199 999 zł

2/2017

Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i
miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i
kulturowego
Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę
rekreacyjno-kulturalną

28.03-10.04.2017

550 000 zł

16
(1 wycofany)

9

448 937 zł

28.03-10.04.2017

100 000 zł

2

2

100 000 zł

4/2017

Upowszechnianie wiedzy o obszarze

28.03-10.04.2017

100 000 zł

3

2

99 970 zł

5/2017

Wspieranie działań polegających na budowie lub modernizacji i
adaptacji obiektów użyteczności publicznej oraz zmianie
zagospodarowywania przestrzeni publicznej
Wspieranie działań polegających na poprawie dostępności
komunikacyjnej

14.04 - 28.04.2017

1 700 000 zł

10

1
0

1 683 733 zł

14.04 - 28.04.2017

200 000 zł

1

1

199 999 zł

7/2017

Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój
współpracy międzysektorowej

23.06 - 06.07.2017

150 000 zł

3

3

150 000 zł

8/2017

Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój
współpracy międzysektorowej” – dotyczy tylko projektu pt.
Utworzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
oraz przedsiębiorczości dla Obszaru LGD ZS
Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup
nieformalnych

23.06 - 06.07.2017

50 000 zł

1

1

50 000 zł

23.06 - 06.07.2017

150 000 zł

W ramach naboru nie złożono żadnego wniosku.

Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup
nieformalnych” – dotyczy tylko projektu pt. „Forum Inicjatyw
Obywatelskich Ziemi Siedleckiej
Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz
podnoszenie ich kompetencji - nowoutworzone podmioty
gospodarcze
Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz
podnoszenie ich kompetencji - rozwijanie działalności
gospodarczej
Tworzenie sieci współpracy na obszarze objętym LSR,
w szczególności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu

23.06 - 06.07.2017

100 000 zł

W ramach naboru nie złożono żadnego wniosku.

23.06 - 06.07.2017

300 000 zł

5

23.06 - 06.07.2017

300 000 zł

W ramach naboru nie złożono żadnego wniosku.

23.06 - 06.07.2017

50 000 zł

W ramach naboru nie złożono żadnego wniosku.

Numer
naboru

6/2017

9/2017
10/2017

11/2017

12/2017

13/2017

Termin składania
wniosków

Zakres tematyczny

Liczba
złożonych
wniosków

Kwota
alokacji

Liczba wybranych
operacji

5

300 000 zł

Nabory wniosków przeprowadzone w 2018 roku, rozstrzygnięte na dzień 30.06.2018 r.:
1/2018

Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie
kompetencji osób realizujących operacje
w tym zakresie

15.12.2017 -05.01.2018

600 000 zł

Liczba
złożonych
wniosków
19

2/2018

Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze
oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w
tym zakresie
Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz
podnoszenie ich kompetencji- rozwijanie działalności
gospodarczej
Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i
miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i
kulturowego

15.12.2017 -05.01.2018

400 000 zł

2

2

377 165 zł

15.12.2017 -05.01.2018

300 000 zł

1

1

187 978 zł

15.12.2017 -05.01.2018

100 000 zł

4

4

99 998 zł

5/2018

Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup
nieformalnych

15.12.2017 -05.01.2018

50 000 zł

1

1

50 000 zł

6/2018

Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup
nieformalnych”- dotyczy tylko projektu pt. „Forum Inicjatyw
Obywatelskich Ziemi Siedleckiej
Tworzenie sieci współpracy na obszarze objętym LSR,
w szczególności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu
Upowszechnianie wiedzy o obszarze

15.12.2017 -05.01.2018

100 000 zł

W ramach naboru nie złożono żadnego wniosku

15.12.2017 -05.01.2018

50 000 zł

W ramach naboru nie złożono żadnego wniosku

06.06.2018 - 21.06.2018

100 000 zł

3

3

99 984,60 zł

9/2018

Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę
rekreacyjno-kulturalną

06.06.2018 - 21.06.2018

50 000 zł

1

1

50 000 zł

10/2018

Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój
współpracy międzysektorowe

06.06.2018 - 21.06.2018

50 000 zł

1

1

50 000 zł

11/2018

Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz
podnoszenie ich kompetencji - rozwijanie działalności
gospodarczej

06.06.2018 - 21.06.2018

100 000 zł

1

1

100 000 zł

Numer
naboru

W ramach projektu prowadzone są interwencje
przyrodnicze, których głównym założeniem jest ratowanie
kontuzjowanych zwierząt.

3/2018

4/2018

7/2018

8/2018

Na ratunek bocianom z gminy Wodynie

Działania adresowane są do mieszkańców i podmiotów,
funkcjonujących na obszarze działań LGD Ziemi Siedleckiej,
w szczególności: instytucji samorządowych, szkół,
przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i grup
nieformalnych. Wszystkich zainteresowanych projektem
prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia Ośrodek
Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku, koordynatorem
projektu Eweliną Pędzich-Chyży (nr telefonu: 728-521-777,
e-mail: biuro@krzesk.pl).

Termin składania
wniosków

Zakres tematyczny

Kwota alokacji

Liczba
wybranych
operacji
18

Kwota
wykorzystanej
alokacji
600 000 zł

Nabory wniosków zaplanowane na drugą połowę 2018 roku:
L.p
.
1.

Młode błotniaki łąkowe

Wieści Ziemi Siedleckiej

Biuletyn Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej

Nabory wniosków przeprowadzone w 2017 roku, rozstrzygnięte na dzień 31.12.2017:

3/2017

Centrum Informacji Przyrodniczej dla Obszaru LGD Ziemi Siedleckiej

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją na styku
biznes-rolnictwo-przyroda udzielane są porady, związane
z ochroną środowiska. Ważnym obszarem działań jest
również promocja walorów przyrodniczych obszarów LGD
Ziemi Siedleckiej. Ponadto jednym z głównych celów
przedsięwzięcia jest edukacja przyrodnicza wśród dzieci,
młodzieży oraz osób dorosłych, której elementem będą
spotkania edukacyjne o szeroko pojętej tematyce
przyrodniczej.

www.facebook.com/lgdsiedlce

www.lgdsiedlce.pl

Zakres tematyczny

Kwota alokacji
200 000 zł

2.

Wspierania działań polegających na budowie lub modernizacji i adaptacji obiektów użyreczności publicznej oraz zmianie zagospodarowania
przestrzeni publicznej
Tworzenie sieci współpracy na obszarze objętym LSR, w szczególności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

3.

Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych

100 000 zł

www.facebook.com/lgdsiedlce

50 000 zł

Biuletyn Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej

