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

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2017
Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin:
Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie,
Zbuczyn,

w

uzgodnieniu

z

Zarządem

Województwa

Mazowieckiego,

informuje

o możliwości składania wniosków 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.
1.

Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

14.04.2017 r. - 28.04.2017 r.
Wniosek w formie papierowej wraz z załącznikami (2 egzemplarze) oraz w wersji
elektronicznej na płycie CD należy składać osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika
lub przez osobę upoważnioną w siedzibie LGD ZS, ul. Chopina 10 pok. 201, 08-110 Siedlce,
od poniedziałku do piątku, w godz. 800 - 1600. Złożenie wniosku w LGD ZS potwierdzane jest
na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku, liczbę
złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane
przez osobę przyjmującą w LGD wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data
wpływu do siedziby LGD ZS.
2.

Zakres tematyczny:

„Wspieranie działań polegających na budowie lub modernizacji i adaptacji obiektów
użyteczności publicznej oraz zmianie zagospodarowywania przestrzeni publicznej” – który
jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust. 1 pkt 5, 6 Rozporządzenia 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. z dnia 9 października 2015 r., poz.
1570 z późn. zm.).
3. Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru:
1 700 000,00 zł.
__________________________________________________________________________________
Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej
Nr KRS: 0000481573, REGON: 147053726, NIP: 821-264-00-91
Siedziba: Stary Krzesk 62, 08-111 Krzesk
Biuro: ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce, pok. 201
Tel./fax: 25 6330139; E-mail: biuro@lgdsiedlce.pl
www.lgdsiedlce.pl

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

4. Formy wsparcia:
Refundacja części kosztów kwalifikowalnych.
5. Warunki udzielenia wsparcia:
Aby operacja mogła zostać wybrana przez LGD do finansowania, 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 (Dz.U. z dnia 9 października 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.), a ponadto:


spełnić warunki oceny wstępnej,



zostać uznana za zgodną z LSR, w tym



być zgodna z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a ponadto



operacja musi osiągnąć minimalny próg punktowy, o którym mowa w pkt 7,



maksymalna kwota pomocy (EFRROW, środki krajowe), a w przypadku jednostek
sektora finansów publicznych kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 220 000,00 zł.

W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, mieszczących się
w limicie z ogłoszenia naboru, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje większa
liczba punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. Jeżeli metoda selekcji
opisana powyżej okaże się nieskuteczna o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data
i godzina złożenia wniosku w Biurze LGD ZS zgodnie z zasadą, im wcześniejsza data,
godzina, minuta złożenia wniosku, tym wyższe miejsce na liście.
6. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków
udzielenia wsparcia:
Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielania wsparcia stanowią: wniosek
o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.
7. Kryteria wyboru i oceny operacji:
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Ocena wniosków jest dwuetapowa. W I etapie dokonywana jest wstępna ocena wniosków
w zakresie:


złożenia wniosku w miejscu i w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,



zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu
o naborze,



zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,



spełnienia dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach
naboru.

Operacje, które nie spełniają w/w warunków nie podlegają ocenie zgodności z LSR ZS,
stanowiącej II etap oceny wniosków. Przez operację zgodną z LSR rozumie się operację,
która zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie
zaplanowanych w LSR wskaźników oraz jest zgodna z PROW na lata 2014-2020, w ramach
którego jest planowana realizacja tej operacji. Wnioski uznane za niezgodne z LSR
są odrzucane. Wnioski uznane za zgodne z LSR ZS przechodzą do oceny punktowej zgodnie
z lokalnymi kryteriami wyboru. Minimalne wymagania, aby wniosek został wybrany do
finansowania jest uzyskanie minimum 15 punktów w ramach oceny zgodności operacji
z lokalnymi kryteriami wyboru dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania
pomocy w ramach działania „Wspieranie działań polegających na budowie lub modernizacji
i adaptacji obiektów użyteczności publicznej oraz zmianie zagospodarowywania przestrzeni
publicznej”.
Kryteria wyboru operacji LGD ZS w zakresie „Wspieranie działań polegających na budowie
lub

modernizacji

i

adaptacji

obiektów

użyteczności

publicznej

oraz

zmianie

zagospodarowywania przestrzeni publicznej” preferują m.in. wnioski złożone przez
beneficjentów, którzy przy tworzeniu dokumentów korzystali z doradztwa LGD ZS
(konsultacje stacjonarne przeprowadzone przez Biuro LGD ZS), a przygotowany wniosek
uzyskał pozytywną rekomendację Biura LGD ZS, jako kompletny i spełniający kryteria dla
danego naboru. Wymagane jest wcześniejsze umawianie się beneficjentów na spotkanie
z doradcami, w określonych dniach i godzinach. W przeciwnym razie istnieje ryzyko nie
objęcia wsparciem doradczym.
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8. Procedury wyboru i oceny operacji w tym opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad
przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium, LSR ZS, a także wykaz
niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy znajdują
się na stronie internetowej LGD ZS www.lgdsiedlce.pl - w zakładce pliki. Wykaz
niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy znajduje się
również

na

stronie

www.prow.mazovia.pl

internetowej
–

zakładka

Samorządu
PROW

Województwa

2014-2020

oraz

na

Mazowieckiego
stronie

Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.
9. LGD ZS zapewnia bezpłatne doradztwo oraz udziela informacji niezbędnych do
prawidłowego wypełnienia wniosków, od poniedziałku do piątku, w godz. 800 – 1600
w biurze Stowarzyszenia. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.
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