OGŁOSZENIE

Nr 2/2017

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania
Między Odrą a Bobrem
w porozumieniu z Zarządem Województwa Lubuskiego informuje o
możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na
poddziałanie 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Zakres naboru:

I.

Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach rozwoju przedsiębiorczości
na obszarze wiejskim objętym lokalną strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność w rozumieniu art. 2 pkt.19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiające przepisy ogólne dotyczącego Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady
(WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320)
§ 2.1 pkt.2 lit a rozp. MRiRW z 24.09.2015 z późn. zmianami

Warunki szczegółowe:

II.

1. Termin składania wniosków:

od 9 stycznia 2017r do 8 lutego 2017r

2. Miejsce składania wniosków
Biuro Stowarzyszenia Lokalnej
Grupy Działania Między Odrą a Bobrem
ul. Lipowa 1
66-003 Zabór
od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00 - 15.00:
3.

Limit dostępnych środków:

4.

Forma i wysokość dofinansowania:

1 350 000 zł
ryczałt / premia /

50 000 zł,
III.

70 000 zł,

100 000 zł

Warunki udzielenia wsparcia:
1. Spełnienie wymogów oceny formalnej i zgodności z PROW, zgodnie z
załącznikiem nr 3 do ogłoszenia, w tym:
a) złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu
b) zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w
ogłoszeniu o naborze
c) zgodność operacji z LSR, w tym zgodność z warunkami przyznania
pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020
2. Realizacja operacji przyczyni się do realizacji celów ogólnych i
szczegółowych LSR przez osiąganie wskaźników zaplanowanych dla danego zakresu
wsparcia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia)
3. Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzające spełnienie
warunków udzielania wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji, w terminie składania
wniosków osobiście lub przez osobę posiadającą uwierzytelnione

pełnomocnictwo w Biurze Stowarzyszenie
4. Uzyskanie wymaganego minimum punktowego w ramach oceny według Lokalnych
Kryteriów Wyboru operacji, które stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia
Pozostałe warunki udzielania wsparcia określa Rozporządzenie 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 r. poz.1570 z późn.zm.)
IV.

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia

V.

Wykaz niezbędnych dokumentów:
- wniosek o przyznanie pomocy / WoPP / w formie papierowej 3 szt. i
elektronicznej 1 szt. / oryginał i 2 kopie /najlepiej wypełniony za pomocą
GENERATORA WNIOSKÓW- znajdującego się na stronie
www.miedzyodraabobrem.pl
- komplet wymaganych i wykazanych we wniosku o przyznanie pomocy załączników,
- fiszka przedsięwzięcia 3.1.1., załącznik MOB do wniosku
- Biznes plan najlepiej wypełniony za pomocą
GENERATORA WNIOSKÓW- znajdującego się na stronie
www.miedzyodraabobrem.pl
- minimum 2 oferty cenowe potwierdzające przyjęty poziom cen dla danego zadania z
zakresu rzeczowo-finansowego operacji (sekcja VII biznesplanu),
- dokumenty potwierdzające wiedzę / lub / doświadczenie zgodnie z kartą oceny
wniosków 3.1.1, kryterium 2, / załącznik fakultatywny /
- zaświadczenie o zameldowaniu, zgodnie z kartą oceny wniosków 3.1.1,
kryterium 7 / załącznik fakultatywny /

VI.

Wykaz dokumentów informacyjnych:
- formularz zgodności operacji z celami zawartymi w LSR oraz wskazanie
wskaźników, załącznik nr 1 do ogłoszenia
- karta oceny wniosku, przedsięwzięcie 3.1.1., załącznik nr 2 do
ogłoszenia,
- karta oceny zgodności z LSR i PROW, załącznik nr 3 do ogłoszenia
- formularz zgodności operacji z PROW, załącznik nr 4 do ogłoszenia
- karta oceny wstępnej jako załącznik nr 5 do ogłoszenia

VII.

Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów
1. Formularze wymaganych dokumentów związanych z naborem wraz z
instrukcjami ich wypełniania zamieszczono na stronie
www.miedzyodraabobrem.pl w zakładce Nabory wniosków.
2. Lokalna Strategia Rozwoju znajduje się na stronie www.miedzyodraabobrem.pl w
zakładce Stowarzyszenie  Dokumenty Stowarzyszenia
3. Procedurę oceny i wyboru operacji, kartę kryteriów oceny wniosków oraz Regulamin
Rady udostępniono w zakładce Stowarzyszenie link Rada

Biuro Stowarzyszenia w dniach od ogłoszenia naboru będzie służyło doradztwem dla
potencjalnych beneficjentów w temacie naboru w godzinach 9.00 - 15.00.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem
66 – 003 Zabór, ul. Lipowa 1: telefon 68 320 13 55

