Brzyska, 06 luty 2018 r.
Ogłoszenie nr 1/2018
Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy
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.
Ogłoszenie nr 1/2018 w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy
na organizację szkoleń, kursów kwalifikacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem
lokalnego rynku pracy, w tym dla grup defaworyzowanych
Termin trwania naboru:

od 22 lutego 2018 r. - do 12 marca 2018 r. do godziny 16.00.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ”
38-212 Brzyska 11A (budynek GOPS)
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście lub poprzez
upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy osobę w biurze LGD
„LIWOCZ” w godzinach od 8.00 do 16.00.
Komplet dokumentów zawierający: trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora.
Do wniosku należy również dołączyć formę elektroniczną dokumentu
w postaci informatycznego nośnika danych (np. płyta CD/DVD).
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD „LIWOCZ”. Wnioski nadsyłane pocztą, za pośrednictwem firm kurierskich
lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Sposób składania wniosków:

Limit dostępnych środków
w ramach naboru:
Forma wsparcia:

Zakres tematyczny naboru:

50 000,00 zł.
Refundacja poniesionych kosztów kwalifikowanych w wysokości nie
wyższej niż:
- 70% dla podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, do
której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej,
- 63,63% w przypadku jednostek sektora finansów publicznych (JSFP),
- 100% dla podmiotów pozostałych, tj. innych niż sektor finansów
publicznych i podmiotów wykonujących działalność gospodarczą.
W okresie realizacji PROW 2014-2020 limit pomocy na jednego
beneficjenta wynosi 300 tys. zł. (nie dotyczy JSFP).
Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. PLN
Organizacja szkoleń, kursów kwalifikacyjnych zgodnie
z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy dla grup
defaworyzowanych,
odpowiadająca § 2 ust.1 pkt.1 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
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Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 772 i
1588) – wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie
wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian
klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Zakres ten realizuje LSR dla LGD „LIWOCZ” na lata 2016-2022 przez:
Cel ogólny nr: 2 Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o lokalne
zasoby, z możliwością wykorzystania rozwiązań innowacyjnych;
Cel szczegółowy nr: 2.1 Zwiększenie kompetencji i aktywności mieszkańców dotyczących rynku pracy, w tym grup defaworyzowanych;
Przedsięwzięcie nr: 2.1.2 Organizacja szkoleń, kursów kwalifikacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy dla grup defaworyzowanych.
1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie
z zakresem tematycznym, formą wsparcia oraz w miejscu i terminie
Warunki udzielenia wsparcia:
podanymi w ogłoszeniu.
2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego
przez społeczność na lata 2016-2022 (LSR) Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania „LIWOCZ”, w zakresie celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć i wskaźników - załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji w zakresie uzyskania minimalnej liczby punktów - załącznik nr 2 i załącznik
nr 3 do ogłoszenia o naborze.
4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy oraz spełnienie
przez beneficjenta warunków ubiegania się o pomoc określonych
w PROW na lata 2014-2020, w tym w Rozporządzeniu MRiRW
z dnia 24 września 2015 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 772 i 1588).
Beneficjentem może być m.in.:
1) Osoba fizyczna, jeżeli:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) jest pełnoletnia,
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR
– w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności
gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
d) miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje
działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na
obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba
fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje
się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej.
2) Osoba prawna, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje
się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
3) Jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej,
której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej
jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim
objętym LSR.
Kryteria wyboru operacji
wraz ze wskazaniem
minimalnej liczby punktów,
której uzyskanie jest

Aby operacja mogła uzyskać dofinansowanie musi:
1. Przejść pozytywnie ocenę zgodności z ogłoszeniem,
2. Przejść pozytywnie ocenę pod względem zgodności z LSR LGD
„LIWOCZ”, w tym z Programem (PROW 2014-2020),
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warunkiem wyboru operacji:

Wymagane dokumenty,
potwierdzające spełnienie
warunków udzielenia
wsparcia oraz kryteriów
wyboru operacji:
Informacje o miejscu udostępnienia dokumentów, m.in.
LSR, formularza wniosku o
przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność oraz
formularza umowy o udzielenie wsparcia:

Dodatkowe informacje:

3. Uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg
Lokalnych Kryteriów Wyboru.
Procedurę ogłaszania, oceny i wyboru operacji wraz z lokalnymi kryteriami wyboru operacji udostępniono do pobrania na stronie internetowej
www.lgdliwocz.pl w zakładce „Dokumenty” oraz w wersji papierowej
w Biurze LGD.
Dodatkowo lokalne kryteria wyboru stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.
Minimalna liczba punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru
konieczna do wybrania operacji do dofinansowania, wynosi 6 punktów.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 24 punkty.
W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej
liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na
liście operacji decyduje czas złożenia wniosku w Biurze LGD (data
i godzina).
1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z pozostałymi załącznikami
wskazanymi we wniosku dla danego beneficjenta.
2. Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru na
formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia
o naborze oraz załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia
lokalnych kryteriów wyboru (jeśli dotyczy).
Dokumenty:
 formularz wniosków o przyznanie pomocy z instrukcją
wypełniania,
 oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa z instrukcją
wypełnienia,
 formularz umowy o udzielenie wsparcia z załącznikami,
 formularz wniosku o płatność z instrukcją wypełnienia,
są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej
www.lgdliwocz.pl oraz http://www.arimr.gov.pl/dlabeneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwojulokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html
jak również w biurze LGD „LIWOCZ”.
Strategie Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata
2016-2022 udostępniono w wersji elektronicznej do pobrania na stronie
internetowej www.lgdliwocz.pl w zakładce „LEADER 2014-2020” oraz
w biurze LGD „LIWOCZ”.
Wnioskodawca winien uzasadnić rodzaj zaplanowanych szkoleń,
kursów
kwalifikacyjnych
definiowanych
jako
zgodne
z
zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy w oparciu o:
1) raporty, analizy, informacje z PUP, WUP lub innych instytucji,
(np. barometr zawodów, ranking zawodów deficytowych),
odnoszących się do obszaru LGD; źródło informacji należy
podać w opisie operacji we wniosku o przyznanie pomocy, i/lub
2) zebrane zapotrzebowanie z rynku pracy od potencjalnych
pracodawców potwierdzone np. zaświadczeniem, deklaracją;
stosowny opis należy zamieścić w opisie operacji we wniosku o
przyznanie pomocy, a posiadane zaświadczenia/deklaracje
załączyć do wniosku.
Należy mieć na uwadze, że co do zasadny operacja powinna mieć
charakter otwarty, tzn. nie powinna być organizowana dla z góry
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określonej grupy osób. Jednakże, w przypadku, gdy podmiot planuje
organizację szkoleń dla ściśle określonej grupy, musi to uzasadnić, przy
czym należy pamiętać, że takie ograniczenia powinny być powiązane z
celami określonymi w LSR.
Ponieważ liczba uczestników w szkoleniach, kursach jest ograniczona
wnioskodawca powinien przewidzieć kryteria i system rekrutacji zgodny
z zasadą przejrzystości, m.in. jasno określony, łatwy do zrozumienia,
jawny, co należy przedstawić w opisie operacji we wniosku o
przyznanie pomocy.
Grupą docelową, którą należy objąć szkoleniami, kursami (minimum 10
osób) są osoby zamieszkujące na obszarze LGD, w tym spełniające
kryteria grupy defaworyzowanej (minimum 5 osób).
Zgodnie z LSR grupą defaworyzowaną są osoby spełniające co najmniej
jedno z kryterium (na dzień zgłoszenia oraz podpisania deklaracji/
umowy uczestnictwa w szkoleniu):
 osoby bezrobotne (zarejestrowane w PUP), w tym długotrwale
bezrobotne (pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy
łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z
wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych),
 osoby niepełnosprawne (posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych),
 osoby starsze w wieku 45 + (ukończone 45 lat),
 osoby od 18 do 25 roku życia (ukończone 18 lat i nie ukończone
25 lat).
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