OGŁOSZENIE O NABORZE NR 7/2017
Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy
w zakresie przedsięwzięcia: 1.1.1 Praca nad Zalewem wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego
Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla LGD Zalew Zegrzyński
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”.
I. Termin składania wniosków: od 12 czerwca do 27 czerwca 2017 r. do godziny 1400 .
II.

Miejsce i tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać:
bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika),
w Biurze Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11,
pok. 413, w dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 00 do 1500.
na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem) oraz w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej
tożsamej z wersją papierową wniosku (na płycie CD/DVD).

Wnioski składane w innym trybie niż wskazany w pkt II. nie będą rozpatrywane.
Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku oraz jest
opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje
data i godzina wpływu do biura LGD. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.
III. Zakres tematyczny:
WSPIERANIE WSPÓŁPRACY MIĘDZY PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
(zgodnie z §2 ust. 1 pkt 3, lit. a, b, c 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 2015 poz. 1570, Dz. U. z
2016 poz. 1390).
IV. Forma wsparcia: refundacja do 70 % kosztów kwalifikowanych
Wnioskowana kwota pomocy na operację wynosi do 300 000 zł.
V.

Limit środków dostępnych w naborze: 107 485,00 zł;

VI. Warunki udzielenia wsparcia:
Operacja musi:
spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września
2015r. 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 2015 poz. 1570, 2016 poz. 1390);
spełnić warunki oceny wstępnej;
zostać uznana za zgodną z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020;
zostać uznana za zgodną z LSR, czyli z:
celem ogólnym: 1. Rozwój gospodarczy obszaru LGD Zalew Zegrzyński,
celem szczegółowym: 1.1 Rozwój oferty pracy na obszarze LGD,
przedsięwzięciem: 1.1.1 Praca nad Zalewem.
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osiągnąć minimalną liczbę punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru tj. 10 pkt;
przyczynić się do osiągnięcia przynajmniej 1 wskaźnika produktu oraz przynajmniej 1 wskaźnika
rezultatu;
generować przynajmniej 1 nowe miejsce pracy.
Wnioski, które pozytywnie przejdą ocenę zostaną umieszczone na liście operacji wybranych do dofinansowania.
O pozycji na liście decyduje liczba uzyskanych punktów. W przypadku równej liczby punktów przyznanych
kilku wnioskom o pozycji na liście decyduje wcześniejszy termin złożenia wniosku (dzień, godzina).
VII.

Obowiązujące kryteria wyboru operacji:

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński:
www.lgdzz.pl
Operacja musi uzyskać minimalną liczbę punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru tj. 10 pkt.
VIII.

Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów
wyboru operacji:

Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem
projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz wskazane we wniosku załączniki
niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy;
Wnioskodawca w celu spełnienia kryteriów wyboru operacji dotyczących grup defaworyzowanych,
może fakultatywnie dołączyć jeden z poniżej wymienionych dokumentów:
kopia dokumentu tożsamości lub,
oświadczenie o zamiarze zatrudnienia osoby/osób z grupy defaworyzowanej lub,
informacja z GOPS o uzyskanej pomocy lub,
informacja z PUP o posiadaniu statusu bezrobotnego.
Wnioskodawca poza wymienionymi dokumentami może złożyć również inne dokumenty potwierdzające
spełnienie kryteriów wyboru.
IX.

Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów:

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz formularz umowy o przyznanie pomocy
dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 - 2023, Umowa ramowa wraz
z niezbędnymi procedurami dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński:
www.lgdzz.pl
Doradztwo w zakresie wdrażanych programów jest świadczone w Biurze Lokalnej Grupy Działania Zalew
Zegrzyński ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11, pok. 413 oraz pod numerem telefonu (22) 76 40 413. Jest ono
realizowane w oparciu o Regulamin Organizacyjny Biura LGDZZ.
.
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