OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018/G
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska
ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu
w ramach projektu grantowego EKO-ROZWÓJ Ziemi Bielskiej
wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społecznośd na lata 2016-2023 dla LGD Ziemia
Bielska w przedsięwzięciu P6. LOKALNY EKOROZWÓJ
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społecznośd objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
I.
II.

Termin składania wniosków: od 27 listopada 2018 r. do 10 grudnia 2018 r.
Miejsce i tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składad:
 bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika),
 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska w Bielsku-Białej, przy ul. Piastowskiej
40, 2 piętro, pokój 234, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura,
 na odpowiednim formularzu w jednym egzemplarzu w wersji papierowej,
 wniosek należy wypełnid i wydrukowad.
O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura Stowarzyszenia. Za prawidłowe
sporządzenie wniosku odpowiada grantobiorca.
W celu potwierdzenia złożenia wniosku, pracownik LGD wydaje Grantobiorcy potwierdzoną za zgodnośd
z oryginałem kserokopię pierwszej strony złożonego wniosku, uzupełnionej o datę i godzinę złożenia
wniosku wraz z godziną jego przyjęcia, liczbę załączników, pieczęd LGD, podpis pracownika przyjmującego
wniosek, indywidualne oznaczenie (znak sprawy).

III.

Forma wsparcia: refundacja

IV.

Zakres tematyczny projektu grantowego:
Organizacja akcji, wydarzeo, przedsięwzięd dotyczących rozwoju zrównoważonego.
ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO (zgodnie z §2 ust. 1 pkt 5 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 społecznośd” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
Dz.U. 2017 poz. 772 i 1588).

V.

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania
Wydarzenia / imprezy dotyczące rozwoju zrównoważonego.

VI.

Kwota dostępna w ramach ogłoszenia (limit środków w ramach ogłoszenia): 100 000,00 zł

VII.

Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel ogólny LSR: C2. Zachowanie wartości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego jako waloru tworzącego jakośd
życia i wyróżniającego Ziemię Bielską
Cel(e) szczegółowe LSR: C2.1. Podniesienie poziomu świadomości i kompetencji społeczności lokalnej
w zakresie rozwoju zrównoważonego
Przedsięwzięcie: P6. LOKALNY EKO-ROZWÓJ
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VIII.

Okres realizacji zadao w ramach projektu grantowego: od podpisania umowy do czerwca 2020

IX.

Minimalna i maksymalna kwota grantu: od 5 000 do 50 000 zł

X.

Minimalna i maksymalna wartośd zadania: od 5 000 do 50 000 zł

XI.

Intensywnośd pomocy: do 100% kosztów stanowiących podstawę kwoty grantu (kwalifikowalnych)

XII.

Limity obowiązujące w projekcie grantowym:



Suma grantów przyznanych na etapie wyboru podmiotom wnioskującym, będącym jednostkami sektora
finansów publicznych, wynosi maksymalnie 20 % wartości projektu grantowego.



Limit środków na jednego Grantobiorcę w ramach projektów grantowych realizowanych przez LGD nie
może przekroczyd 100 000 zł.

XIII.

Warunki udzielenia wsparcia i wyboru grantobiorców:
Zadanie musi:
 spełnid warunki oceny wstępnej;
 zostad uznane za zgodne z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020;
 zostad uznane za zgodne z LSR, czyli z:
 celem ogólnym: C2. Zachowanie wartości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego jako waloru
tworzącego jakośd życia i wyróżniającego Ziemię Bielską,
 celem szczegółowym: C2.1. Podniesienie poziomu świadomości i kompetencji społeczności lokalnej
w zakresie rozwoju zrównoważonego,
 przedsięwzięciem: P6. LOKALNY EKO-ROZWÓJ
 osiągnąd co najmniej jeden wskaźnik rezultatu i produktu zgodnie z pkt. VII ogłoszenia o naborze;

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
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osiągnąd minimum 40% maksymalnej liczby punktów w ocenie wg kryteriów wyboru grantobiorców
w ramach projektów grantowych, w tym osiągnąd wymagane minimum cząstkowe w kryterium 5.

Wnioski, które pozytywnie przeszły ocenę, zostają umieszczone na liście zadao wybranych do
dofinansowania. Lista zawiera wnioski mieszczące się w limicie środków na dany nabór. Wnioski nie
mieszczące się w limicie środków na dany nabór zostają umieszczone na liście rezerwowej.
O pozycji na liście zadao wybranych do dofinansowania oraz na liście rezerwowej decyduje liczba
uzyskanych punktów. W przypadku równej liczby punktów dla kilku wniosków/grantobiorców, o pozycji na
liście decyduje niższa wnioskowana kwota grantu. Jeżeli to kryterium nie daje rozstrzygnięcia, wówczas
decyduje wcześniejszy termin złożenia wniosku.
XIV.

Informacja o miejscu upublicznienia opisu kryteriów wyboru grantobiorców w ramach projektów
grantowych wraz z informacją o zasadach przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium
i informacją o minimalnej liczbie punktów (w %), której uzyskanie jest warunkiem dokonania wyboru
Kryteria wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem oraz zasady przyznawania
punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania Ziemia Bielska: www.ziemiabielska.pl.
W naborze wnioskodawcę obowiązują kryteria podstawowe wspólne 1-14.
Operacja musi uzyskad minimum 40% maksymalnej liczby punktów w ocenie wg kryteriów wyboru tj. 28 pkt
z 70 możliwych do uzyskania, w tym osiągnąd wymagane minimum cząstkowe w kryterium 5.

XV.

XVI.

Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia
oraz kryteriów wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych
1. Wniosek o powierzenie grantu oraz wskazane we wniosku załączniki.
2. Porozumienie o współpracy partnerskiej na formularzu załączonym do ogłoszenia o naborze,
3. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w realizacji projektów ze środków pozyskanych w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 lub innych środków publicznych, oraz
oświadczenie o posiadaniu środków finansowych odpowiadających wartości zadania które
Grantobiorca zamierza zrealizowad – na formularzach załączonych do ogłoszenia o naborze,
4. Uzasadnienie zgodności z kryteriami wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych na
formularzu załączonym do ogłoszenia o naborze, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie
kryteriów.
Informacja o miejscu udostępniania dokumentów: LSR, formularz wniosku o powierzenie grantu, wniosku
o rozliczenie grantu wraz z wzorem sprawozdania z realizacji przez grantobiorcę zadania oraz wzór
umowy o powierzenie grantu:
Formularz wniosku o powierzenie grantu, wniosku o rozliczenie grantu wraz z sprawozdaniem z realizacji
przez grantobiorcę zadania oraz formularz umowy o powierzenie grantu dostępne są na stronie
internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska: www.ziemiabielska.pl.
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społecznośd na lata 2016-2023, Umowa ramowa wraz
z niezbędnymi procedurami dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Ziemia Bielska: www.ziemiabielska.pl.
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Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska oraz pod numerami
telefonu (33) 813 69 64 oraz (33) 813 69 63.
Doradztwo udzielane jest zgodne z zasadami doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGD Ziemia
Bielska zamieszczonymi na stronie internetowej www.ziemiabielska.pl.
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