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

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2018/Z
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” informuje o możliwości składania
wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny operacji: Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie zachowania dziedzictwa
lokalnego – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia 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 20142020 (Dz. U. z 2015r., poz. 1570 z późn. zm.), w Przedsięwzięcia 3.2.1. Zachowanie lokalnego
dziedzictwa – konserwacja i restauracja zabytków.
Limit środków dostępnych w naborze: 250 000,00 zł.
Forma wsparcia: refundacja.
Intensywność pomocy:
nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji w przypadku Jednostek Sektora
Finansów Publicznych;
nie więcej niż 100% kosztów kwalifikowanych operacji w przypadku pozostałych podmiotów.
Termin składania wniosków: 28.02. – 15.03.2018 r.
Miejsce i forma składania wniosków: Wniosek w wersji papierowej i elektronicznej oraz załączniki
składa się w 1 egzemplarzu bezpośrednio (osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę
upoważnioną) w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, ul.
Kopernika 19, 68 – 300 Lubsko, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, a w
ostatnim dniu naboru, tj. 15.03.2018 r. w godzinach od 8.00 do 13.00.
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Warunki udzielenia wsparcia:
1. Spełnienie wymogów oceny formalnej i zgodności z PROW (zgodnie z załącznikiem nr 4 do
ogłoszenia), w tym:
a) złożenie Wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze;
b) zgodność zakresu tematycznego operacji z zakresem tematycznym wskazanym 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
osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia).
3. Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków
udzielenia wsparcia oraz lokalnych kryteriów wyboru operacji (zgodnie z załącznikiem nr 2
do ogłoszenia).
4. Uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach wyboru
operacji (zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia), tj. uzyskanie minimum 25 pkt.
Pozostałe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie 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 2015r., poz. 1570 z późn. zm.).
Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów:
Formularz wniosku o udzielenie wsparcia oraz wszystkie dokumenty aplikacyjne;
Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z opisem;
Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia
oraz lokalnych kryteriów wyboru operacji;
znajdują się na stronie internetowej www.grupaluzycka.pl, w zakładce NABORY 2014-2020 –
NABÓR nr 5/2018/Z
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania –
Grupa Łużycka” (LSR) znajduje się na stronie internetowej www.grupaluzycka.pl, w zakładce
NABORY 2014-2020 – LSR;
Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR znajduje się na stronie internetowej
www.grupaluzycka.pl, w zakładce NABORY 2014-2020 – PROCEDURA.
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Szczegółowe informacje dotyczące naboru udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa
Działania – Grupa Łużycka”, ul. Kopernika 19, 68 – 300 Lubsko lub telefonicznie pod numerem 68
457 61 51.
Załączniki:
1. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz
zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
2. Lista wymaganych dokumentów.
3. Lokalne kryteria wyboru operacji.
4. Karta oceny wstępnej.

