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Brzyska, 15 kwietnia 2019 r. 

 

Ogłoszenie nr 2/2019/G 

Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”  

działająca na terenie gmin Brzyska, Skołyszyn, Brzostek, Jodłowa, Pilzno, 

ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów 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 2/2019/G o naborze wniosków o powierzenie grantów  

Termin trwania naboru 

(składania wniosków): 
od 10 maja 2019 r. - do 31 maja 2019 r. do godziny 16.00. 

Miejsce składania wniosków: 

 

Sposób składania wniosków: 

Biuro Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ”  

38-212 Brzyska 11A (budynek GOPS) 

Wnioski należy składać osobiście lub poprzez upoważnioną do reprezen-

towania wnioskodawcy osobę w biurze LGD „LIWOCZ” w godzinach od 

8.00 do 16.00. 

Komplet dokumentów zawierający: trwale spięty wniosek z ponumerowa-

nymi 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 „LI-

WOCZ”. Wnioski nadsyłane pocztą, za pośrednictwem firm kurierskich lub 

drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. 

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.  

Zakres tematyczny naboru: Budowa małej ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

rekreacyjnej, 

odpowiadająca § 2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych wa-

runków 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 2017 r. poz. 772 i 1588 oraz z 2018 

r. poz. 861) –  rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury tury-

stycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. 

Limit dostępnych środków  

w ramach naboru: 
100 000,00 PLN 

Wysokość kwoty 

grantu/intensywność 

pomocy: 

Wartość minimalna zadania i grantu  5.000,00 PLN 

Wartość maksymalna zadania i grantu 50.000,00 PLN 

Intensywność wsparcia – refundacja w wysokości maksymalnej 100% 

poniesionych kosztów kwalifikowanych.  

Limit na jednego grantobiorcę w ramach projektów grantowych 

realizowanych przez LGD wynosi 100 tys. PLN 

Informacja dodatkowa: 

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 
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2016-2022 (LSR) uwzględniając limit dostępnych środków, średnia wartość zadań 

realizowanych przez grantobiorców mieści się w granicach 20.000,00 PLN 

Planowane do osiągnięcia 

cele i wskaźniki: 

Zgodnie z celami i wskaźnikami LSR określonymi w załączniku nr 1 do 

ogłoszenia o naborze. 

Planowane do realizacji 

zadania oraz ramy czasowe,  

w których  będzie możliwa 

ich realizacja przez 

grantobiorców: 

Planowane do realizacji zadania zgodnie z zakresem tematycznym 

obejmują budowa małej ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

rekreacyjnej. 

Zakładany termin realizacji zadania - nie dłużej niż 12 m-cy od dnia 

zawarcia umowy o powierzenie grantu przez LGD z grantobiorcą. 

Kryteria wyboru 

grantobiorców wraz z 

zasadami przyznawania 

punktów: 

Lokalne kryteria wyboru grantobiorców wraz z zasadami przyznawania 

punktów stanowią załączniki nr 2 do ogłoszenia o naborze i są dostępne do 

pobrania na stronie internetowej www.lgdliwocz.pl oraz w wersji papiero-

wej w Biurze LGD. 

Procedurę ogłaszania, oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu 

i kontroli grantobiorców udostępniono do pobrania na stronie internetowej 

www.lgdliwocz.pl w zakładce „Dokumenty” oraz w wersji papierowej w 

Biurze LGD. 

Aby wniosek o powierzenie grantu mógł uzyskać dofinansowanie musi:  

1. Przejść pozytywnie weryfikację formalną. 

2. Przejść pozytywnie ocenę zgodności z LSR LGD „LIWOCZ”, w tym z 

Programem (PROW 2014-2020).  

3. Uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg lokalnych 

kryteriów wyboru.  

Minimalna liczba punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru nie-

zbędna do uzyskania przez wniosek dofinansowania wynosi 6 punktów.  

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych 

kryteriów wyboru wynosi 21 punktów.  

W przypadku dwóch lub więcej wniosków, które otrzymały taką samą licz-

bę punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście 

decyduje czas złożenia wniosku w Biurze LGD (data i godzina). 

Informacje o miejscu udo-

stępnienia dokumentów, 

m.in. LSR, formularza wnio-

sku o powierzenie grantu, 

formularza wniosku rozli-

czenia grantu wraz ze spra-

wozdaniem z realizacji zada-

nia (wniosek o płatność) oraz 

wzoru umowy o powierzenie 

grantu: 

LSR udostępniono w wersji elektronicznej do pobrania na stronie 

internetowej www.lgdliwocz.pl w zakładce „LEADER 2014-2020” lub 

„Dokumenty”  oraz w biurze LGD „LIWOCZ”. 

Dokumenty takie jak: 

 formularz wniosków o powierzenie grantu -  załącznik nr 3 do 

ogłoszenia o naborze,  

 wzór umowy o powierzenie grantu - załącznik nr 6 do ogłoszenia  

o naborze oraz załączniki do umowy, 

 formularz wniosku o płatność obejmujący również sprawozdanie  

z realizacji zadania - załącznik nr 7 do ogłoszenia o naborze,  

są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej 

www.lgdliwocz.pl  oraz w biurze LGD „LIWOCZ”. 

Wymagane dokumenty, 

potwierdzające spełnienie 

kryteriów wyboru i 

warunków udzielenia 

wsparcia: 

1. Wniosek o powierzenie grantu stanowiący załącznik nr 3 do ogłoszenia 

o naborze wraz z załącznikami niezbędnymi do oceny wniosku  

i wyboru grantobiorcy. 

2. Oświadczenia wnioskodawcy stanowiące załączniki do wniosku  

o powierzenie grantu (jeśli dotyczą) -  załącznik nr 4 do ogłoszenia  

o naborze. 

3. Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru na formularzu, 

którego wzór stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia  

o naborze oraz załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia 

http://www.lgdliwocz.pl/
http://www.lgdliwocz.pl/
http://www.lgdliwocz.pl/
http://www.lgdliwocz.pl/
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lokalnych kryteriów wyboru (jeśli dotyczy),  np. dokumenty 

potwierdzające przynależność wnioskodawcy do grupy 

defaworyzowanej (osoby bezrobotne - zaświadczenie o statusie 

długotrwale bezrobotnego z urzędu pracy). 

4. Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji -  załącznik nr 8 do 

ogłoszenia o naborze. 

5. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych składane do wniosku o powierzenie grantu (dotyczy 

Wnioskodawców będących osobami fizycznymi) -  załącznik nr 9 do 

ogłoszenia o naborze. 

Uprawnieni do ubiegania się  

o powierzenie grantu: 

 

 

Zgodnie z LSR uprawnionymi do ubiegania się o powierzenie grantu są  

organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej, grupy 

nieformalne oraz parafie, spełniające jednocześnie warunki określone Roz-

porządzeniem MRiRW z dnia 24 września 2015 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 

772 i 1588), m.in.: 

1. Wnioskodawcą może być osoba prawna, jeżeli siedziba tej osoby lub 

jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR  

(gminy: Brzostek, Brzyska, Jodłowa, Pilzno, Skołyszyn). 

2. Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, jeżeli: 

  jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

  jest pełnoletnia, 

 ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR.  

Wykaz załączników do 

ogłoszenia o naborze: 

 

Załącznik nr 1. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki 

Załącznik nr 2. Lokalne kryteria wyboru grantobiorców 

Załącznik nr 3. Wniosek o powierzenie grantu 

Załącznik nr 4. Oświadczenia wnioskodawcy – załączniki do wniosku 

Załącznik nr 5. Uzasadnienie lokalnych kryteriów wyboru 

Załącznik nr 6. Umowa o powierzenie grantu z załącznikami 

Załącznik nr 7. Wniosek o płatność 

Załącznik nr 8. Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji wraz 

z informacją pomocniczą przy wypełnianiu załącznika. 

Załącznik nr 9. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na prze-

twarzanie danych osobowych składane do wniosku o powierzenie grantu 

(dotyczy Wnioskodawców będących osobami fizycznymi). 

Uwagi LGD „LIWOCZ” zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru. 

 

Szczegółowe informacje oraz bezpłatną pomoc doradczą można uzyskać  

w siedzibie LGD „LIWOCZ”, 38-212 Brzyska 11A, tel. 13 44 103 38;  

e-mail: lgdliwocz@wp.pl 

 

 

 

 

 


