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

STOWARZYSZENIE „PARTNERSTWO PÓŁNOCNEJ JURY”
ogłasza

NABÓR nr 1/2022/G
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
na projekt grantowy p.t.
Kultywowanie i promowanie dziedzictwa lokalnego
z obszaru Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”
w ramach przedsięwzięcia 1.3.1

Kultywowanie i promowanie dziedzictwa lokalnego
opisanego w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” na lata 2014-2020 (LSR)
Termin
składania
wniosków

Miejsce
składania
wniosków

od 05.05.2022 r. do 19.05.2022 r.
Biuro Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury"
ul. Szkolna 2, 42-253 Janów
w dni robocze tj.: od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 – 13.00,
piątek w godz. 8.00 – 12.00.
W związku z robotami budowlanymi na terenie Szkoły Podstawowej w Janowie
informujemy, że wejście do biura odbywa się po przeciwnej stronie budynku
(wejście przez przedszkole). Na drzwiach wejściowych, a także w samej
placówce szkolnej są dokładne oznakowania wskazujące sposób poruszania
się po szkole, aby skutecznie dotrzeć do siedziby Stowarzyszenia PPJ.
O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura
Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”
Wniosek wraz z załącznikami należy składać na odpowiednim formularzu
w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (każdy egzemplarz wniosku powinien
być trwale spięty i umieszczony w oddzielnym skoroszycie lub segregatorze).
Nie przewiduje się możliwości składania wniosku o powierzenie grantu przy użyciu
generatora wniosku.
Wniosek należy składać bezpośrednio (t.j. osobiście albo przez pełnomocnika, albo
przez osobę upoważnioną) w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit dostępnych
środków
Forma wsparcia

Zakres
tematyczny
projektu
grantowego

56 250,00 euro
Refundacja
 Zachowania dziedzictwa lokalnego,
 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub
rekreacyjnej lub kulturalnej,
 Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
– zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 5, 6 i 8 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 Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz. 772
i 1588 z późniejszymi zmianami).1
Cel ogólny 1

Cele i wskaźniki
projektu
grantowego

Planowane do
realizacji w
ramach projektu
grantowego
zadania
Okres realizacji
zadań w ramach
projektu
grantowego
Minimalna i
maksymalna
kwota grantu
(dofinansowania)
Minimalna i
maksymalna
wartość zadania
Intensywność
pomocy
Limity
obowiązujące w
projekcie
grantowym
Warunki
uzyskania grantu
(dofinansowania)

Wielokierunkowy i innowacyjny rozwój obszaru

Cel szczegółowy Zachowanie dziedzictwa lokalnego, rozwój infrastruktury
1.3
turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej
Przedsięwzięcie
Kultywowanie i promowanie dziedzictwa lokalnego
1.3.1
Liczba podmiotów wspartych w ramach
Wskaźnik
operacji obejmujących wyposażenie mające
9 sztuk 2
produktu
na celu szerzenie lokalnej kultury i
dziedzictwa lokalnego
LGD, zgodnie z Procedurą oceny i wyboru grantobiorców, zastrzega sobie prawo
ogłoszenia naboru uzupełniającego lub unieważnienia naboru wniosków
w sytuacjach zagrożenia dla realizacji Projektu grantowego i osiągnięcia jego celu
i wskaźników

Wyposażenie, publikacje, wydarzenia

Od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu do 30.09.2023 r.

od 18 000,00 zł do 25 000,00 zł

od 18 000,00 zł do 50 000,00 zł
Do 100% kosztów kwalifikowalnych
 Suma grantów przyznanych na etapie wyboru podmiotom wnioskującym,
będącym jednostkami sektora finansów publicznych, wynosi maksymalnie 15 %
wartości projektu grantowego.
 Limit środków na jednego Grantobiorcę w ramach projektów grantowych
realizowanych przez LGD nie może przekroczyć 110 000,00 zł.
 Zadanie musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu1 i :
• wniosek został złożony na właściwym formularzu,
• dane wnioskodawcy wskazane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym,
• wniosek został podpisany przez wnioskodawcę/ osoby upoważnione do
reprezentacji/ pełnomocnika,

• termin realizacji zadania jest zgodny z terminem podanym w ogłoszeniu o
naborze wniosków,
• poprawnie wypełniono wymagane pola we wniosku,
• załączono wymagane załączniki i ich poprawność,
• kwota wsparcia zgodna z kwotą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków,
• prawidłowo sporządzono budżet, w oparciu o kwalifikowalność, racjonalność
i zasadność zaplanowanych kosztów,
• złożono wniosek w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze
wniosków,
• wniosek jest zgodny z zakresem tematycznym, który został wskazany w
ogłoszeniu o naborze wniosków,
• wniosek realizuje cele główne i szczegółowe LSR, przez osiąganie
zaplanowanych w LSR wskaźników,
• wniosek jest zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW
2014-2020, w tym z:
 formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków
 warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru
wniosków
 Zadanie musi uzyskać minimum 18 punktów w ramach oceny według kryteriów
oceny i wyboru grantobiorców. Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 36.
Wymagane
dokumenty
Miejsce
udostępnienia
dokumentacji
konkursowej
Dokumenty oraz
szczegółowe
informacje

Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami.
Wzór wniosku o powierzenie grantu i formularzy wymaganych dokumentów
aplikacyjnych oraz kart oceny dostępne są w siedzibie Stowarzyszenia „Partnerstwo
Północnej Jury” lub na stronie www.jura-ppj.pl pod linkiem http://www.jurappj.pl/kategorie/dla_wnioskodawcy.
Dokumenty oraz szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania
wniosku znajdują się w siedzibie oraz stronie internetowej Stowarzyszenia
„Partnerstwo Północnej Jury”:
 Formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz umowy o powierzenie
grantu , formularz wniosku o rozliczenie grantu, wzoru sprawozdania z
realizacji przez grantobiorcę zadania wraz z załącznikami, Procedury oceny i
wyboru grantobiorców wraz z załącznikami oraz Kryteria oceny i wyboru
grantobiorców są dostępne na stronie www.jura-ppj.pl pod linkiem
http://www.jura-ppj.pl/kategorie/dla_wnioskodawcy.
 Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia
„Partnerstwo Północnej Jury”, jest dostępna na stronie www.jura-ppj.pl pod
linkiem http://www.jura-ppj.pl/kategorie/strategia_rozwoju_lokalnego

Doradztwo

1

Doradztwo udzielane jest w biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” tj.
ul. Szkolna 2, 42-253 Janów, oraz pod numerem telefonu: 34 327 89 43.
Doradztwo udzielane jest zgodnie z zasadami doradztwa świadczonego przez
pracowników biura Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” zamieszczonymi
na stronie internetowej www.jura-ppj.pl w zakładce dla wnioskodawcy.

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 20142020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, Dz.U. 2016 poz. 1390, Dz.U. 2017 poz. 1588 z póź. zm. ).
2 Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją zadania.

