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

Ogłoszenie nr 3/2018/G
z dnia 20.04.2018r.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” ogłasza nabór wniosków
o powierzenie grantów w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub
usług lokalnych 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. Zakres tematyczny projektu grantowego
W ramach Naboru nr 3/2018/G udzielane jest wsparcie na operacje w zakresie określnym w § 2 ust. 1 pkt. 8, 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 2017r. poz. 772 oraz z 2017 r. poz. 1588),
tj. promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, oraz zgodnie z przedsięwzięciem II.1.1 Wykorzystanie dostępnych mediów w informacji i promocji
obszaru.

2. Termin i miejsce składania wniosków o powierzenie grantu
Termin składania wniosków 14.05.2018r. – 28.05.2018r.
Miejsce składania wniosków: Wypełnione wnioski o powierzenie grantu wraz z załącznikami należy składać osobiście, bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia LGD
„Płaskowyż Dobrej Ziemi” w Kietrzu, ul. Wojska Polskiego 21, 48-130 Kietrz, II
piętro, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, przy
czym w ostatnim dniu naboru wniosków tj. 28.05.2018r. wnioski przyjmowane są w
godzinach od 7:30 do 12:00 (Komplet dokumentów zawierający: trwale spięty wniosek
z ponumerowanymi załącznikami i wersją elektroniczną, zapisaną na nośniku danych,
musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora).
Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą podlegały ocenie.
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3. Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki
Zadanie grantowe musi być zgodne z:
Celem ogólnym: II. Zintegrowana, aktywna i innowacyjna społeczność obszaru,
Celem szczegółowym: II.1. Twórczy mieszkańcy obszaru LSR kreujący warunki do rozwoju
kapitału społecznego,
Przedsięwzięciem: II.1.1. Wykorzystanie dostępnych mediów w informacji i promocji zasobów obszaru

Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego wskaźniki.
Liczba przedsięwzięć informacyjnych i promocyjnych - 35 szt.

4. Termin realizacji projektu grantowego
Realizacja zadania grantowego przez grantobiorcę nie może trwać dłużej niż 8 miesięcy od
dnia podpisania umowy o powierzenie grantu.

5. Limit dostępnych środków oraz informacje o wysokości kwoty grantu/intensywności pomocy
Limit dostępnych środków: 300 000,00zł
Wartość każdego zadania (wysokość kosztów poniesionych w związku z realizacją zadania)
realizowanego w ramach projektu grantowego nie może być wyższa niż 10 000,00zł oraz niższa
niż 5 000,00zł. Kwota 10.000 zł stanowi także górną granicę wysokości grantu
przyznawanego przez LGD na realizację jednego zadania. Wnioskodawca składający
wniosek o powierzenie grantu w jednym naborze nie może złożyć więcej niż dwa wnioski.

Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego
projektu grantowego nie może przekraczać 20% kwoty środków przeznaczonych na
projekty grantowe w budżecie Lokalnej Strategii Rozwoju.
Grant na realizację zadania realizowanego przez jednostkę sektora finansów publicznych jest
przyznawany w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych. Dla pozostałych podmiotów wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych.

Informujemy, iż ostateczna kwota przyznanych grantów zostanie ustalona dopiero
po dokonaniu wyboru przez LGD zadań do realizacji i zawarciu z Samorządem
Województwa Opolskiego umowy o realizacji projektu grantowego.
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6. Koszty kwalifikowalne
Koszty kwalifikowalne wskazane są 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 2017r. poz. 772 oraz z
2017 r. poz. 1588) w § 17.
Koszty kwalifikowane podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały:
1) poniesione:
a) od dnia, w którym została zawarta umowa o powierzenie grantu,
b) w formie rozliczenia bezgotówkowego;
2) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji
wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy lub, gdy grantobiorca nie jest
obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych, w ramach prowadzenia
zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu
udostępnionym przez LGD.
7. Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania
W ramach Projektu grantowego planowane są do realizacji następujące zadania:
- publikacje elektroniczne, audio, audiowizualne, multimedialne publikowane z użyciem narzędzi teleinformatycznych,
- działania edukacyjne (szkolenia, warsztaty) związane z kształceniem kompetencji wykorzystania narzędzi teleinformatycznych w działaniach społecznych.
8. Kryteria -miejsce upublicznienia oraz zasady przyznawania punktów
Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego naboru:
1. Wnioskodawca zakłada poziom wkładu własnego

- max. 6 pkt

2. Wnioskodawca uzasadnił potrzebę społeczną realizacji
operacji

– max. 6 pkt

3. Wnioskodawca reprezentuje sektor społeczny

– max. 2 pkt

4. Operacja zakłada animację środowisk wskazanych w LSR
jako grupy szczególnie istotne dla realizacji LSR

– max. 4 pkt
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5. Operacja wpływa na ochronę środowiska
– max. 6 pkt

6. Operacja ma charakter innowacji społecznej

– max. 12 pkt

7. Operacja wpływa na promocję obszaru

– max. 8 pkt

8. Operacja wpływa na rozwój oferty turystycznej lub rekreacyjnej obszaru

– max. 9 pkt

9. Operacja jest realizowana w partnerstwie

– max. 6 pkt

10. Wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji przedsięwzięć, których cele są zbieżne z celami operacji

– max. 4 pkt

Maksymalna liczba punktów do zdobycia 63. Wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, jeżeli uzyska nie mniej niż 50% wartości maksymalnej, tj. 32 pkt (ocena nie
przewiduje punktów ułamkowych).
Karta oceny zgodności z Lokalnymi Kryteriami Wyboru dla projektów grantowych dostępna jest w zakładce GRANTY pod adresem:
http://plaskowyz.pl/37/30/karty-zgodnosci-z-lokalnymi-kryteriami-wyboru.html
9. Informacje o miejscu udostępnienia LSR i wzorów dokumentów aplikacyjnych,
wzoru umowy o powierzenie grantu, a także sprawozdania z realizacji zadania
Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy oraz inne dokumenty udostępniane są
w biurze LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” www.plaskowyz.pl:
1) Lokalna Strategia Rozwoju dostępna jest w zakładce DOKUMENTY PROGRAMOWE
pod adresem:
http://plaskowyz.pl/34/27/lokalna-strategia-rozwoju.html
2) Formularz wniosku o powierzenie grantu dostępny jest w zakładce GRANTY pod adresem:
http://plaskowyz.pl/40/33/wniosek-o-powierzenie-grantu.html
3) Formularz wniosku o rozliczenie grantu w tym sprawozdanie z realizacji zadania dostępne
jest w zakładce GRANTY pod adresem:
http://plaskowyz.pl/41/34/wniosek-o-rozliczenie-grantu.html
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4) Formularz umowy o powierzenie grantu dostępny jest w zakładce GRANTY pod adresem:
http://plaskowyz.pl/39/32/umowa-o-udzielenie-grantu.html
5) Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” dostępne jest w zakładce GRANTY
pod adresem:
http://plaskowyz.pl/36/29/procedura-naboru-wnioskow.html

10. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” zastrzega
możliwość:
a) odstąpienia (rezygnacji) od naboru i ponownego jego przeprowadzenia od nowa albo
b) przeprowadzenia naboru uzupełniającego
– w sytuacji gdy złożone do LGD lub wybrane zadania nie umożliwiają spełnienia przez projekt
grantowy wymagań opisanych w przepisach prawa lub nie dają możliwości osiągnięcia celów projektu grantowego, lub wskaźników jego realizacji. Może to mieć miejsce na przykład
na skutek zbyt małego zainteresowania naborem ze strony wnioskodawców, rezygnacją
grantobiorców z realizacji zadania, zakwestionowaniem wybranych przez LGD zadań przez
Zarząd Województwa).
Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w biurze LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” w
Kietrzu przy ul. Wojska Polskiego 21 lub telefonicznie pod numerem 077 485 43 04.
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