Ogłoszenie o naborze nr 16/2018
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy
ogłasza konkurs
w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.
Zakres tematyczny: wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy
społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z
wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, w ramach zakresu, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1
rozporządzenia*, w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1 „Silne organizacje pozarządowe i społeczeństwo
obywatelskie”.
Forma wsparcia: refundacja.
Termin składania wniosków: 16.07.2018 r. - 30.07.2018 r.
Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy, ul. Wysoka 3/212, 89600 Chojnice, od poniedziałku do piątku, w godz. 07.30 – 15.30. Wnioski należy składać
bezpośrednio tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną.
Limit środków dostępnych w konkursie: 50000,00 zł.
Kwota wsparcia: nie dotyczy.
Inne warunki1: brak.
Pozostałe informacje2: intensywność wsparcia: a. dla podmiotu wykonującego działalność
gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności
gospodarczej – 50% kosztów kwalifikowanych; b. w przypadku jednostek sektora finansów
publicznych – 63,63% kosztów kwalifikowanych; c. pozostali beneficjenci, inni niż j.s.f.p. i
określeni w pkt a – 100%; d. pozostali beneficjenci, inni niż j.s.f.p. i określeni w pkt a, w przypadku
operacji objętych §2 ust. 1 pkt 4, 5 i 6 Rozporządzenia – 70% kosztów kwalifikowanych;
Warunki udzielenia wsparcia:
1) Wniosek o przyznanie pomocy musi zostać złożony w miejscu i terminie wskazanym w
ogłoszeniu,
2) Operacja musi być zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu,
3) Operacja musi być zgodna z LSR, w tym z PROW 2014-2020,
4) Operacja musi otrzymać minimum punktów możliwych do uzyskania w ramach kryteriów wyboru
(tj. 4, w tym obligatoryjnie uzyskanie punktu za kryterium dotyczące realizacji wskaźników produktu i
rezultatu zapisanych w LSR dla przedsięwzięcia).
Dokumenty wymagane do spełnienia warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

1

W przypadku nałożenia takiego obowiązku wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W przypadku konieczności LGD może zamieścić inne ważne informacje, np. związane z przedsięwzięciem,
którego dotyczy nabór.
2

1) Wnioski wraz kompletami niezbędnych załączników w 2 egz. w wersji papierowej sporządzone
na formularzach udostępnionych na stronie www.sandrybrdy.pl.
Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy, formularz wniosku o
udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, opisu
kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium
wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów, procedura wyboru i oceny dostępne są na stronie
www.sandrybrdy.pl.
Szczegółowe informacje na temat warunków ubiegania się o pomoc udzielane są w biurze LGD
Sandry Brdy (ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice). Pytania można także kierować na adres e-mail
biuro@sandrybrdy oraz telefonicznie 52 397 79 64, 512 045 078.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 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 PROW
2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570).
*

Załącznik 1
Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia
oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
Cel ogólny LSR
Poprawa jakości życia, więzi społecznych i budowa społeczeństwa obywatelskiego na obszarze LSR.

Cel(e) szczegółowe LSR
Wzmocnienie sektora organizacji pozarządowych.

Przedsięwzięcia
2.1.1. Silne organizacje pozarządowe i społeczeństwo obywatelskie.
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Załącznik 2
Dokumenty wymagane do spełnienia warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru - lista
dokumentów:
1) Wnioski wraz kompletami niezbędnych załączników w 2 egz. w wersji papierowej sporządzone
na formularzach udostępnionych na stronie www.sandrybrdy.pl.

Załącznik 3

KRYTERIA WYBORU OPERACJI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.1.1 SILNE ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE I SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE.
1. Wnioskodawcą jest podmiot z sektora społecznego.
 Tak – 2 pkt
 Nie – 0 pkt
Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, poświadczane przez
wnioskodawcę podpisem.
Opis: kryterium pozwoli na realizację przedsięwzięcia głównie przez organizacje
pozarządowe. Dzięki temu, oprócz założonych wskaźników dla przedsięwzięcia wzmocniony
zostanie sektor NGO, co jest głównym założeniem przedsięwzięcia. Stąd waga kryterium w
stosunku do podstawowej punktacji (1 pkt) zostaje zwiększona o 100%.
2. Operacja jest ściśle związana ze wsparciem organizacji pozarządowych.
 Tak – 2 pkt
 Nie – 0 pkt
Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, poświadczane przez
wnioskodawcę podpisem.
Opis: kryterium ma wyłonić operacje, które w największym stopniu przyczyniają się do
realizacji przedsięwzięcia i założonych wskaźników. Punkty przyznane będą operacjom, które
zakładają przeznaczenie większości kosztów (min. 50% wartości kosztów całkowitych
operacji) na działania związane z edukacją organizacji pozarządowych, wsparciu ich
działalności od strony merytorycznej poprzez szkolenia, akcje edukacyjne itp. Ze względu na
znaczenie kryterium dla zdiagnozowanych potrzeb i założeń celu realizowanego przez
przedsięwzięcie waga kryterium jest zwiększona o 100%.
3. Operacja jest ściśle związana ze budowaniem społeczeństwa obywatelskiego.
 Tak – 2 pkt
 Nie – 0 pkt
Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, poświadczane przez
wnioskodawcę podpisem.
Opis: kryterium ma wyłonić operacje, które w największym stopniu przyczyniają się do
realizacji przedsięwzięcia i założonych wskaźników. Punkty przyznane będą operacjom, które
zakładają przeznaczenie większości kosztów (min. 50% wartości kosztów całkowitych
operacji) na działania związane z edukacją społeczności w zakresie postaw obywatelskich. Ze
względu na znaczenie kryterium dla zdiagnozowanych potrzeb i założeń celu realizowanego
przez przedsięwzięcie waga kryterium jest zwiększona o 100%.
4. Operacja zakłada innowacyjne rozwiązania.
 Tak – 1 pkt
 Nie – 0 pkt
Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, poświadczane przez
wnioskodawcę podpisem.
Opis: kryterium odnosi się do celu przekrojowego PROW. Przy ocenie kryterium badana
będzie zgodność operacji z definicją innowacyjności przyjętej na potrzeby realizacji LSR. W

przypadku, gdy planowane rozwiązania nie występują na obszarze przyznaje się punkt, w
przypadku operacji typowych, występujących powszechnie nie przyznaje się punktów.
5. Operacja zakłada wkład własny beneficjenta w wysokości o co najmniej 5% wyższej, niż
wymagany na poziomie programu.
 Tak – 1 pkt
 Nie – 0 pkt
Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, poświadczane przez
wnioskodawcę podpisem.
Opis: kryterium preferuje wnioskodawców, którzy zaangażują środki własne w wysokości
wyższej niż wymaganej przez PROW 2014 – 2020. Punkty zostaną przyznane operacjom,
które zakładają wkład własny w wysokości zwiększonej o co najmniej 5 pkt. procentowych.
Metodologia obliczania:
 wkład własny określony na poziomie programu = X (brak punktu),
 wkład własny założony we wniosku = X+ dodanie 5% do X (punkt przyznany).
Przykład: intensywność pomocy dla wnioskodawcy z sektora gospodarczego została określona
na poziomie 50%. Wnioskodawca ubiega się o kwotę wsparcia, która stanowi 45% kosztów
kwalifikowanych, a jego wkład w realizację operacji wyniesie 55%. W tym przypadku
dodatkowy punkt zostanie przyznany.
W przypadku niewniesienia wkładu własnego bądź wniesienie wkładu własnego w kwocie
poniżej 5% punktu nie przyznaje się.
6. Operacja zakłada realizację wskaźników produktu i rezultatu zapisanych w LSR dla
przedsięwzięcia.
 Tak – 1 pkt
 Nie – 0 pkt
Źródło weryfikacji: informacje zawarte w części opisowej wniosku, poświadczane przez
wnioskodawcę podpisem.
Opis: kryterium odnosi się do założeń związanych z realizacją LSR w zakresie osiągnięcia
oczekiwanych produktów i rezultatów. Punkt jest przyznawany w przypadku zgodności
zapisanych we wniosku informacji na temat planowanych produktów i rezultatów z
określonymi dla przedsięwzięcia w LSR.
7. Operacja jest racjonalna.
 Tak – 1 pkt
 Nie – 0 pkt
Źródło weryfikacji: informacje zawarte w części opisowej wniosku, poświadczane przez
wnioskodawcę podpisem.
Opis: kryterium pozwoli na ocenę operacji pod kątem racjonalności zaplanowanych kosztów
w stosunku do oczekiwanych efektów realizacji LSR. Punkt zostanie przyznany operacjom,
których planowane koszty są adekwatne do zakładanych efektów realizacji operacji
(racjonalność kosztów).

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 4 (w tym
obligatoryjnie uzyskanie punktu za kryterium dotyczące realizacji wskaźników produktu i
rezultatu zapisanych w LSR dla przedsięwzięcia).

