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Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania „Zielone Bieszczady”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i
Rozwoju Wsi. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i
aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem spotkania jest przekazanie informacji na temat wdrażania LSR, planowanych na ten rok
naborach wniosków organizowanych przez Lokalną Grupę Działania „Zielone Bieszczady oraz o
możliwości pozyskania mikrodotacji w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017”

Ramowy program spotkania:
13.45 – 14.00 rejestracja uczestników
14.00 – 15.00 przywitanie uczestników, przedstawienie bieżących i kluczowych zagadnień
związanych z realizacją LSR – Iwona Woch - Prezes Zarządu LGD „Zielone Bieszczady”
15.00 – 16.00 informacje na temat konkursu na mikrodotacje „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne
2017” - przedstawiciel Fundacji Fundusz Lokalny SMK – Edyta Salnikow – koordynator lokalny
16:00 – 16:30 konsultacje indywidualne
16:30 – zakończenie spotkania

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Poddziałanie:
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
półrocze
rok naboru
I

2016

2017

II

I

II
2018

I
II
I

2019

II

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja1
EFRROW2
EFS2
EFRR2

-Konkurs:
- podejmowanie działalności gospodarczej - 1 000
000,00 PLN,
- tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego 500 000,00 PLN
- rozwijanie działalności gospodarczej –
2 000 000,00 PLN
Projekt grantowy: zachowanie dziedzictwa
lokalnego
200 000,00 PLN
Konkurs:
- budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub
rekreacyjnej, lub kulturalnej 1 400 000,00 PLN
Projekt grantowy: promowanie obszaru objętego
LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
200 000,00 PLN
Konkurs:
- budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub
rekreacyjnej, lub kulturalnej – 1 000 000,00 PLN

EFMR2

Informujemy, że w terminie 19.12.2016 – 10.01.2017 przeprowadziliśmy nabory w trzech
zakresach:
• podejmowanie działalności gospodarczej (budżet 1 000 000 zł),
• tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego (budżet 500 000 zł),
• rozwijanie działalności gospodarczej (budżet 2 000 000 zł).
Łącznie wpłynęło 46 wniosków o przyznanie pomocy (1 wniosek dot. inkubatora, 20
wniosków dot. podejmowania działalności oraz 25 wniosków dot. rozwijania działalności).
Dokumentacja została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego w celu dalszej weryfikacji.

Jednocześnie przypominamy, że w 2017 roku zgodnie z obowiązującym harmonogramem
planowane są dwa nabory w zakresie:

• projekt grantowy: zachowanie dziedzictwa lokalnego (budżet: 200 000,00 zł),
• konkurs: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (budżet: 1 400 000,00 zł).

Projekt grantowy: zachowanie dziedzictwa lokalnego (budżet: 200 000,00 zł)
Typ beneficjenta - ngo, grupy nieformalne
Maksymalne wsparcie finansowe – 95% w ramach PROW 2014-2020
Kwota wsparcia:
Min – 10 000,00 zł
Max – 50 000,00 zł

Projekt grantowy: zachowanie dziedzictwa lokalnego (budżet: 200 000,00 zł)

Kryteria wyboru grantobiorców

L.p.

Kryterium

Opis

Punktacja
1 miejscowość

1

Zasięg oddziaływania

2

Partnerstwo

Preferuje się operacje o oddziaływaniu nie więcej niż teren 1 gminy
szerszym , mające wpływ na więcej niż
co najmniej 2 gmin
jedną miejscowość.
co najmniej 4 gmin
cały obszar LSR
brak partnerów
Preferuje projekty realizowane z
1-2 partnerów
udziałem wielu partnerów z trzech
3 lub więcej partnerów lub
sektorów
min. 3 partnerów i każdy z
innego sektora
brak
zaangażowania/wpływu

3

niski poziom
zaangażowania/wpływu zaangażowano 0-5 osób
Poziom zaangażowania i
średni poziom
wpływ na aktywizację
zaangażowania/wpływu lokalnej społeczności
zaangażowano 6-15 osób
wysoki poziom
zaangażowania/wpływu zaangażowano powyżej 15
osób
Maksymalna liczba punktów - 23 pkt- Wybrana operacja musi uzyskać no najmniej 13 pkt.
Ocenie podlega stopień
zaangażowania lokalnej społeczności w
ramach złożonej operacji. Preferowane
będą operacje, które w największym
stopniu angażują lokalną społeczność
w realizację projektu.

Źródło weryfikacji
1 pkt

2 pkt
5 pkt
7 pkt
10 pkt
0 pkt
5 pkt

Wniosek

Wniosek
10 pkt

0 pkt

1 pkt
Wniosek
2 pkt

3 pkt

L.p.

1

2

3

Kryterium

Udział i zaangażowanie
przedstawicieli grup
defaworyzowanych w realizację
projektu lub defaworyzowani
jako grupa docelowa
planowanych działań

Komplementarność projektu z
innymi przedsięwzięciami
realizowanymi w ramach LSR

Opis

Preferuje się projekty zakładające
zaangażowanie w realizację projektu
przedstawicieli grup defaworyzowanych.
Preferuje się również projekty zakładające
udział w grupie adresatów przedstawicieli
grup defaworyzowanych tj.: - osoby młode
(18-35 lat), - osoby 50 +, - kobiety.

Preferuje się powiązanie operacji z innymi
projektami realizowanymi w ramach LSR od
2010 r.

Kryterium preferuje wnioskodawców
Doradztwo Biura
korzystających z doradztwa Biura LGD w
LGD (nie wcześniej niż 3
zakresie przygotowania wniosku o
miesiące od złożenia wniosku) przyznanie pomocy. (doradztwo indywidualne
w biurze LGD lub w biurze terenowym)

Punktacja

Źródło weryfikacji

projekt nie zakłada
zaangażowania w realizację
projektu przedstawicieli grup
defaworyzowanych

0 pkt

adresaci/grupa docelowa (min.
10 osób)

5 pkt

zaangażowani w realizację
projektu (min. 2 osoby)

5 pkt

brak powiązań

0 pkt

powiązanie z jednym projektem

1 pkt

Wniosek

Wniosek
powiązanie z dwoma projektami

2 pkt

powiązanie z trzema i więcej
projektami

3 pkt

wnioskodawca nie korzystał z
doradztwa LGD na etapie
sporządzania wniosku

0 pkt

wnioskodawca korzystał z
doradztwa LGD na etapie
sporządzania wniosku

3 pkt

Dokumentacja
LGD

4

5

6

Kryterium podyktowane jest dążeniem LGD
Zgłoszenie propozycji operacji w
do jak największego zaangażowania
procesie przygotowania LSR mieszkańców w proces budowania spójnej
zgłoszenie fiszki projektowej do
LSR. Wnioskodawca uczestniczył w
bazy przedsięwzięć LSR
konsultacjach LSR poprzez złożenie fiszki
projektowej do bazy przedsięwzięć LSR

Trwałość rezultatów operacji

Doświadczenie wnioskodawcy

nie

0 pkt
Dokumentacja
LGD

tak

2 pkt

Preferuje operacje o dłuższym okresie
trwałości projektów np. wybudowanie lub
wyposażenie obiektu, organizacja wydarzeń o
charakterze cyklicznym, realizacja szkoleń
poprzedzonych badaniem potrzeb i
potwierdzonych dyplomami. Uwaga: nie
dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z
wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl
wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla
danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w
LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne
rozumie się wydarzenie organizowane więcej
niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w
części tej samej tematyce.

jednorazowe wydarzenie

0 pkt

nie dłużej niż 2 lata

5 pkt

nie dłużej niż 3 lata

10 pkt

Kryterium preferuje wnioskodawców
doświadczonych w realizacji projektów,
których tematyka nawiązuje do planowanej
operacji

mniej niż jeden zrealizowany
projekt

0 pkt

1 i więcej zrealizowanych
projektów

2 pkt

Wniosek

Wniosek

7

8

Wykorzystanie
lokalnych zasobów

brak wykorzystania
lokalnych zasobów

Preferuje operacje realizowane w
oparciu w wykorzystanie
lokalnych zasobów, tj. pracy,
walorów przyrodniczych,
surowców, historii, tradycji
kulturowych.

Zastosowanie
rozwiązań
proekologicznych w
Kryterium preferuje operacje na
zakresie ochrony
rzecz ochrony środowiska lub
środowiska lub/i
zapobiegające zmianom klimatu
przeciwdziałania
zmianom klimatycznym

0 pkt

Wniosek
wykorzystuje lokalne
zasoby

3 pkt

operacja nie przewiduje
zastosowanie rozwiązań
sprzyjających ochronie
środowiska lub klimatu

0 pkt

Wniosek
operacja przewiduje
zastosowanie rozwiązań
sprzyjających ochronie
środowiska lub klimatu

Maksymalna liczba punktów - 35 pkt.

2 pkt

Konkurs: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (budżet: 1 400 000,00 zł)
Typ beneficjenta pomocy

Maksymalne wsparcie finansowe
% w ramach PROW 2014-2020

jednostki samorządu terytorialnego

63,63

ngo, grupy nieformalne

95%

Kwota wsparcia:
Min – 5 000,00 zł
Max – 300 000,00 zł

Konkurs: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (budżet: 1 400 000,00 zł)

Kryteria wyboru

L.p.

Kryterium

Opis

1

Zasięg oddziaływania

Preferuje się operacje o oddziaływaniu
szerszym , mające wpływ na więcej niż jedną
miejscowość.

2

Partnerstwo

Preferuje projekty realizowane z udziałem
wielu partnerów z trzech sektorów

3

4

Ocenie podlega stopień zaangażowania
Poziom zaangażowania i wpływ
lokalnej społeczności w ramach złożonej
na aktywizacje lokalnej
operacji. Preferowane będą operacje, które w
społeczności
największym stopniu angażują lokalną
społeczność w realizację projektu.

Wykorzystanie lokalnych
zasobów

Preferuje operacje realizowane w oparciu w
wykorzystanie lokalnych zasobów, tj. pracy,
walorów przyrodniczych, surowców, historii,
tradycji kulturowych oraz produktów
lokalnych/rolnych.

Punktacja

Źródło weryfikacji

1 miejscowość

1 pkt

nie więcej niż teren 1 gminy

2 pkt

co najmniej 2 gmin
co najmniej 4 gmin
cały obszar LSR
brak partnerów
1-2 partnerów
3 lub więcej partnerów lub min. 3
partnerów i każdy z innego
sektora

5 pkt
7 pkt
10 pkt
0 pkt
5 pkt

brak zaangażowania/wpływu

0 pkt

niski poziom
zaangażowania/wpływu zaangażowano 0-5 osób
średni poziom
zaangażowania/wpływu zaangażowano 6-15 osób

Wniosek

Wniosek
10 pkt

1 pkt
Wniosek
2 pkt

wysoki poziom
zaangażowania/wpływu zaangażowano powyżej 15 osób

3 pkt

brak wykorzystania lokalnych
zasobów

0 pkt
Wniosek

wykorzystuje lokalne zasoby

Maksymalna liczba punktów - 26 pkt- Wybrana operacja musi uzyskać no najmniej 15 pkt.

3 pkt

L.p.

1

2

3

Kryterium

Udział i zaangażowanie
przedstawicieli grup
defaworyzowanych w realizację
projektu lub defaworyzowani
jako grupa docelowa
planowanych działań

Komplementarność projektu z
innymi przedsięwzięciami
realizowanymi w ramach LSR

Opis

Preferuje się projekty zakładające
zaangażowanie w realizację projektu
przedstawicieli grup defaworyzowanych.
Preferuje się również projekty zakładające
udział w grupie adresatów przedstawicieli
grup defaworyzowanych tj.: - osoby młode
(18-35 lat), - osoby 50 +, - kobiety.

Preferuje się powiązanie operacji z innymi
projektami realizowanymi w ramach LSR od
2010 r.

Kryterium preferuje wnioskodawców
Doradztwo Biura
korzystających z doradztwa Biura LGD w
LGD (nie wcześniej niż 3
zakresie przygotowania wniosku o
miesiące od złożenia wniosku) przyznanie pomocy. (doradztwo indywidualne
w biurze LGD lub w biurze terenowym)

Punktacja

Źródło weryfikacji

projekt nie zakłada
zaangażowania w realizację
projektu przedstawicieli grup
defaworyzowanych

0 pkt

adresaci/grupa docelowa (min.
10 osób)

5 pkt

zaangażowani w realizację
projektu (min. 2 osoby)

5 pkt

brak powiązań

0 pkt

powiązanie z jednym projektem

1 pkt

Wniosek

Wniosek
powiązanie z dwoma projektami

2 pkt

powiązanie z trzema i więcej
projektami

3 pkt

wnioskodawca nie korzystał z
doradztwa LGD na etapie
sporządzania wniosku
wnioskodawca korzystał z
doradztwa LGD na etapie
sporządzania wniosku

0 pkt
Dokumentacja
LGD
3 pkt

4

5

6

Kryterium podyktowane jest dążeniem LGD
Zgłoszenie propozycji operacji w
do jak największego zaangażowania
procesie przygotowania LSR mieszkańców w proces budowania spójnej
zgłoszenie fiszki projektowej do
LSR. Wnioskodawca uczestniczył w
bazy przedsięwzięć LSR
konsultacjach LSR poprzez złożenie fiszki
projektowej do bazy przedsięwzięć LSR

Trwałość rezultatów operacji

Doświadczenie wnioskodawcy

Preferuje operacje o dłuższym okresie
trwałości projektów np. wybudowanie lub
wyposażenie obiektu, organizacja wydarzeń o
charakterze cyklicznym, realizacja szkoleń
poprzedzonych badaniem potrzeb i
potwierdzonych dyplomami. Uwaga: nie
dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z
wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl
wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla
danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w
LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne
rozumie się wydarzenie organizowane więcej
niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w
części tej samej tematyce.
Kryterium preferuje wnioskodawców
doświadczonych w realizacji projektów,
których tematyka nawiązuje do planowanej
operacji

nie

0 pkt
Dokumentacja
LGD

tak

2 pkt

jednorazowe wydarzenie

0 pkt

nie dłużej niż 2 lata

5 pkt
Wniosek

nie dłużej niż 3 lata

10 pkt

brak zrealizowanych projektów

0 pkt

1 i więcej zrealizowanych
projektów

Wniosek
2 pkt

7

8

9

Wkład własny
dodatkowy

Utworzenie nowych
miejsc pracy

Preferuje wnioskodawców, którzy
5 % powyżej
zaangażowali większy niż
wymaganego minimum
minimalny wkład własny.
10 % powyżej
(jednostki Sektora Finansów
wymaganego minimum
Publicznych - powyżej 36,37 %,
przedsiębiorcy - powyżej 30 %, w
15 % powyżej
przypadku pozostałych
wymaganego minimum
podmiotów - powyżej 5 %)

Nowe miejsca pracy utworzone w
wyniku realizacji projektu.

7 pkt
Wniosek

10 pkt

brak nowych miejsc

0 pkt

1 miejsce

3 pkt

2 i więcej miejsc

5 pkt

operacja nie przewiduje
zastosowanie rozwiązań
sprzyjających ochronie
środowiska lub klimatu
operacja przewiduje
zastosowanie rozwiązań
sprzyjających ochronie
środowiska lub klimatu
Maksymalna liczba punktów - 47 pkt.

Zastosowanie
rozwiązań
proekologicznych w
Kryterium preferuje operacje na
zakresie ochrony
rzecz ochrony środowiska lub
środowiska lub/i
zapobiegające zmianom klimatu
przeciwdziałania
zmianom klimatycznym

5 pkt

Wniosek

0 pkt
Wniosek
2 pkt

Dziękuje za uwagę

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania „Zielone Bieszczady”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i
Rozwoju Wsi. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i
aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

