EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.”

Ogłoszenie nr 1/2016
Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ogłasza nabór wniosków o
udzielenie wsparcia w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Poddziałanie 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR
Termin trwania naboru

24 października 2016 – 7 listopada 2016

Miejsce i sposób składania wniosków

Biuro Lokalnej Grupy Działania NadarzynRaszyn-Michałowice ul. Osiedlowa 72, Rusiec,
05-830 Nadarzyn
Wnioski należy składać osobiście lub przez
osobę upoważnioną w Biurze LGD w formie
papierowej (2 egz.) oraz elektronicznej.
O terminie złożenia wniosku decyduje data
wpływu do Biura LGD Nadarzyn-RaszynMichałowice. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem
lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.
Wniosek powinien być podpisany przez osoby
uprawnione do reprezentowania podmiotu.
Pracownik Biura LGD potwierdza przyjęcie
wniosku umieszczając na każdym egzemplarzu
pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia wniosku,
podpis przyjmującego wniosek oraz
indywidualny numer sprawy nadany przez LGD.

Forma wsparcia

Refundacja poniesionych wydatków w
wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych
operacji

Zakres tematyczny operacji

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub
rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Zakres ten realizuje LSR dla LGD NadarzynRaszyn-Michałowice na lata 2014-2010 przez:
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Cel ogólny
1. Obszar rozwinięty gospodarczo, którego
przedsiębiorcy identyfikują się z
terenem LGD.
2. Obszar, którego mieszkańcy identyfikują
się z terenem Lokalnej Grupy Działania.
Cele szczegółowe:
Cel szczegółowy 1.1 Świadomi i kompetentni
przedsiębiorcy działający na obszarze LGD
Cel szczegółowy 2.1 Współpracująca
społeczność lokalna świadomie i aktywnie
korzystająca z zasobów lokalnego dziedzictwa.
Przedsięwzięcia:
1.1.3 – inwestycje w niekomercyjną
infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną
generujące powstanie nowych miejsc pracy
Wskaźnik produktu: Liczba inwestycji w
niekomercyjną infrastrukturę generującą
powstanie nowych miejsc pracy
2.1.1 – inwestycje w niekomercyjną
infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną
Wskaźnik produktu: Liczba inwestycji w
niekomercyjną infrastrukturę

Warunki udzielenia wsparcia
Kto może składać wnioski?

Konkurs dla przedstawicieli sektora publicznego
w tym j.s.t.
Wymagane:
- złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w
miejscu i terminie podanym w Ogłoszeniu,
- zgodność operacji z LSR Stowarzyszenia „LGD
Nadarzyn-Raszyn-Michałowice”,
- zgodność z operacji z warunkami przyznania
pomocy określonymi w PROW na lata 20142020,
- zgodność operacji z lokalnymi kryteriami
wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej
liczby punktów.

Kryteria wyboru operacji wraz ze
wskazaniem minimalnej liczby punktów,
której uzyskanie jest warunkiem wyboru
operacji

Aby operacja została wybrana do
dofinansowania musi przejść pozytywnie:
weryfikację wstępną formalną, weryfikację pod
względem zgodności z PROW 2014-2010,
zgodności z LSR Nadarzyn-Raszyn-Michałowice
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oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę
punktów:
Karty oceny wniosków – formalnej, zgodności
operacji z LSR i oceny punktowej wniosków
stanowią załącznik nr 1 do niniejszego
Ogłoszenia.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 73.
Trzeba uzyskać minimum 67% punktów tzn. 49
punktów.
Operacje realizowane w miejscowościach
zamieszkanych przez mniej niż 5 tys.
mieszkańców mają kryteria preferencyjne.
Wymagane dokumenty, potwierdzające
spełnienie warunków udzielenia wsparcia
oraz kryteriów wyboru operacji

1. Wypełniony formularz wniosku o przyznanie
pomocy wraz z kompletem wymaganych
załączników w wersji papierowej i
elektronicznej.
W tym dokumenty potwierdzające spełnienie
warunków udzielenia wsparcia:
- Dokumenty potwierdzające, że inwestycje w
ramach operacji będą realizowane na
nieruchomości będącej własnością lub
współwłasnością Wnioskodawcy lub
Wnioskodawca posiada udokumentowane
prawo do dysponowania nieruchomością na
cele określone we wniosku o przyznanie
pomocy, co najmniej przez okres realizacji
operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do
zapewnienia trwałości operacji;
2. Oświadczenia i referencje potwierdzające
spełnienie lokalnych kryteriów naboru.

Limit środków w ramach ogłaszanego
naboru

Przedsięwzięcie 1.1.3: 2.566.800 zł
Przedsięwzięcie 2.1.1: 405.000 zł
Razem 2.971.800 zł w tym:
- wkład EFRROW – 1.890.956,34 zł,
- wkład publicznych środków krajowych
stanowiący wkład własny wnioskodawcy –
1.080.843,66 zł

Informacja o miejscu udostępnienia LSR,
formularza wniosku o udzielenie
wsparcia, formularza wniosku o płatność
oraz formularza umowy o udzielenie
wsparcia.

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia,
formularz wniosku o płatność wraz z
instrukcjami wypełnienia, umowa o udzielenie
wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na
stronie internetowej LGD Nadarzyn-RaszynMichałowice http://nadarzyn-raszynmichalowice.pl w zakładce: nabory wniosków.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady
Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania
„Nadarzyn-Raszyn-Michałowice”,

………………………………...
(pieczęć i data oceny)

Karta formalnej oceny wniosku.
Imię i nazwisko lub nazwa
wnioskodawcy:

Tytuł operacji:

Imię i nazwisko oceniającego:

Numer wniosku:
Data i godzina zakończenia naboru:

W przypadku udzielenia twierdzącej odpowiedzi na wszystkie poniższe pytania, trzeba zakreślić
odpowiedź TAK, w przeciwnym wypadku zakreślić NIE.
Wniosek złożony w terminie naboru

TAK/NIE

Wniosek złożony na prawidłowym formularzu

TAK/NIE

We wniosku są podane dane identyfikacyjne i adresowe wnioskodawcy

TAK/NIE

Wnioskodawca lub operacja spełnia warunki lokalizacji opisane w par 3
rozporządzenie o wsparciu na wdrażanie operacji

TAK/NIE

Wniosek spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej i
powinien przejść do etapu oceny zgodności z LSR.
(podpis oceniającego)
Wniosek nie spełnia kryteriów oceny formalnej.
Uzasadnienie:

(podpis oceniającego)
Decyzja:
Wniosek przechodzi / nie przechodzi *do etapu zgodności z LSR
* właściwe zakreślić
Podpis Przewodniczącego Rady LGD
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Rady
Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania
„Nadarzyn-Raszyn-Michałowice”,

………………………………...
(pieczęć i data posiedzenia)

Karta oceny zgodności operacji z LSR
Imię i nazwisko oceniającego

Tytuł operacji:

Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy:

Numer wniosku:

Oceniam, że operacja jest zgodna z PROW 2014-2020 i zgodna z LSR ponieważ przyczynia się
do realizacji wskaźników, przedsięwzięć i celów szczegółowych:
Proszę zakreślić TAK i numer w przypisanym do niego polu obok tylko przy jednej operacji (na polu białym) i
jednym adekwatnym celu szczegółowym LSR (na polu zielonym), lub podpisać ostatnie pole karty. W tym
przypadku decyzję obowiązkowo uzasadnić na odwrocie.

Przedsięwzięcie 1.1.1: Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

TAK

1

Przedsięwzięcie 1.1.2: Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej.

TAK

2

Przedsięwzięcie 1.1.3: Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź
rekreacyjną generującą powstanie nowych miejsc pracy.

TAK

3

Przedsięwzięcie 1.1.4: Niekomercyjne przedsięwzięcia wspomagające tworzenie
lub utrzymanie miejsc pracy.
Cel szczegółowy: Świadomi i kompetentni przedsiębiorcy działający na obszarze
Lokalnej Grupy Działania.

TAK

4

TAK

Przedsięwzięcie 2.1.1: Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź
rekreacyjną.

TAK

5

Przedsięwzięcie 2.1.2: Działania integrujące społeczności lokalne oraz animujące
ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne.

TAK

6

Przedsięwzięcie 2.1.3: Wydarzenia i wydawnictwa promujące obszar bądź
wzbogacające wiedzę o lokalnych zasobach i dziedzictwie.

TAK

7

Cel szczegółowy: Współpracująca społeczność lokalna świadomie i aktywnie
korzystająca z zasobów lokalnego dziedzictwa.

TAK

W związku z pozytywną oceną zgodności operacji z LSR
przechodzę do etapu oceny punktowej.
(podpis)
Uznaję, że operacja jest niezgodna z PROW 2014-2020,
bądź nie realizuje wskaźników LSR, czyli żadnego
przedsięwzięcia, a w związku z tym celu LSR lub jest
niezgodna z zakresem tematycznym naboru.
Decyzję uzasadniam na odwrocie karty.

(podpis)
str. 5

Załącznik nr 4 do Regulaminu Rady
Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania
„Nadarzyn-Raszyn-Michałowice”

………………………………...
(pieczęć i data oceny)

Karta oceny punktowej wniosków
wpisujących się w przedsięwzięcia oznaczone jako 3 lub 5
w załączniku nr 2 do Regulaminu Rady.
Imię i nazwisko lub nazwa
wnioskodawcy:

Tytuł operacji:

Imię i nazwisko oceniającego:

Numer wniosku:

Kryteria zgodności z celami przekrojowymi PROW 2014-2020:
(zakreślić właściwe pole z punktacją)
Operacja realizuje przynajmniej dwa cele przekrojowe.

Operacja realizuje przynajmniej jeden cel przekrojowy.

Operacja nie realizuje celów przekrojowych.

4

2

0
Uzasadnienie: podać
uzasadnienie kierując się
spełnieniem opracowanego już
kryterium na obszarze LGD

Innowacyjność operacji:
(zakreślić właściwe pole z punktacją)

Operacja jest innowacyjna.

5

Operacja nie jest innowacyjna.

0

Kryteria oceny przedsiębiorczości:
(zakreślić właściwe pole z punktacją)
Operacja przyczynia się do powstania nowych miejsc
pracy

2

Operacja nie przyczynia się do powstania nowych
miejsc pracy

0

Doświadczenie wnioskodawcy.
(zakreślić właściwe pole z punktacją)
W chwili złożenia wniosku wnioskodawca ma
udokumentowaną realizację minimum czterech
projektów, których budżet jest równy lub wyższy niż

Uzasadnienie: podać jakie cele
przekrojowe i dlaczego są
realizowane uwaga na
kryterium innowacyjności.
Jeśli ten cel przekrojowy został
wykazany, to w pkt. 2 oceny
trzeba przyznać punkty za
innowacyjność. Wynikać to
może ze specyficznych cech
projektu.

Uzasadnienie:
W przypadku przyznania
punktów za tworzenie miejsc
pracy trzeba oceniać dalej. W
przeciwnym wypadku ocenę
punktową kończymy na
pierwszym kryterium.

Uzasadnienie:
Ocena na podstawie wpisu do
Krajowego Rejestru Sądowego
lub Centralnej Ewidencji
Działalności Gospodarczej
8
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kwota pomocy wnioskowana w rozpatrywanym
wniosku.
W chwili złożenia wniosku wnioskodawca ma
udokumentowaną realizację minimum dwóch projektów
których budżet jest równy lub wyższy niż kwota
pomocy wnioskowana w rozpatrywanym wniosku.
Wnioskodawca nie zrealizował mniej niż dwa projekty,
których budżet jest równy lub wyższy niż kwota
pomocy wnioskowana w rozpatrywanym wniosku.
W chwili złożenia wniosku wnioskodawca ma
udokumentowaną realizację minimum dwóch
projektów, przynajmniej w części finansowanych ze
środków Unii Europejskiej.
W chwili złożenia wniosku wnioskodawca ma
udokumentowaną realizację minimum jednego projektu,
przynajmniej w części finansowanego ze środków Unii
Europejskiej.
W chwili złożenia wniosku wnioskodawca nie ma
doświadczenia w realizacji projektów, finansowanych
lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Kierownik projektu opisanego we wniosku, lub osoba
za niego odpowiedzialna ma doświadczenie i do tej pory
zrealizowała oraz rozliczyła przynajmniej 4 projekty z
budżetem nie mniejszym niż kwota pomocy
wnioskowana w rozpatrywanym wniosku.
Kierownik projektu opisanego we wniosku, lub osoba
za niego odpowiedzialna ma doświadczenie i do tej pory
zrealizowała oraz rozliczyła przynajmniej 2 projekty z
budżetem nie mniejszym niż kwota pomocy
wnioskowana w rozpatrywanym wniosku.
Kierownik projektu opisanego we wniosku lub osoba za
niego odpowiedzialna nie ma wymaganego
doświadczenia.
Wnioskodawca (jego przedstawiciel) co najmniej raz
uczestniczył w szkoleniu albo konsultacjach
zorganizowanych przez LGD, poprzedzających nabór
wniosków i wypełnił ankietę ewaluacyjną.

4

0

8

4

0

8

Ocena na podstawie
przedstawionego oświadczenia
wraz z referencjami

4

0

2

Skala planowanej inwestycji i realizacja wskaźników LSR.
(zakreślić właściwe pole z punktacją)
Z opisu wynika, że po zakończeniu planowanej operacji
będzie z niej korzystało co najmniej 2000 mieszkańców
8
rocznie, a wnioskodawca zobowiązał się do regularnego
monitorowania liczby korzystających z ukończonych
inwestycji i dostarczania tych danych do LGD.
Z opisu wynika, że po zakończeniu planowanej operacji
będzie z niej korzystało co najmniej 1000 mieszkańców
6
rocznie, a wnioskodawca zobowiązał się do regularnego
monitorowania liczby korzystających z ukończonych
inwestycji i dostarczania danych do LGD.
We wniosku brak informacji na temat spodziewanej
liczby korzystających z ukończonej inwestycji, ale
2

Uzasadnienie:
Na podstawie listy uczestników
szkoleń i konsultacji
dostarczonej z biura LGD
Informacja przekazywana
przez Biuro LGD przed
posiedzeniem Rady.
Uzasadnienie:
Opis projektu we wniosku
beneficjenta.
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wnioskodawca zobowiązał się do regularnego
monitorowania liczby korzystających z ukończonych
inwestycji i dostarczania tych danych do LGD.
We wniosku brak informacji na temat spodziewanej
liczby korzystających z ukończonej inwestycji, i
wnioskodawca nie przewiduje regularnego
monitorowania liczby korzystających z ukończonych
inwestycji i dostarczania tych danych do LGD.

0

Wnioskowana wysokość pomocy.
(zakreślić właściwe pole z punktacją)
Wnioskowana kwota pomocy nie przekracza 250tys.
PLN

8

Wnioskowana kwota pomocy nie przekracza 300 tys.
PLN

6

Wnioskowana kwota pomocy nie przekracza 400 tys.
PLN

3

Wnioskowana kwota pomocy jest wyższa niż 450 tys.
PLN

0

Uzasadnienie:
Wnioskowana kwota pomocy

Uzasadnienie:
Opis projektu we wniosku
beneficjenta.

Czas realizacji operacji
(zakreślić właściwe pole z punktacją)
Czas realizacji operacji jest krótszy niż 12 miesięcy

5

Czas realizacji operacji jest dłuższy niż 12 miesięcy.

0

Kryteria oceny adekwatne do specyfiki obszaru LGD
(w przypadku odpowiedzi twierdzącej zakreślić właściwe pole z
punktacją)
Specyfika operacji zakłada racjonalne korzystanie z
lokalnych zasobów przyrody lub kultury lub
3
dziedzictwa.
Specyfika operacji zakłada współpracę z mieszkańcami
lub organizacjami społecznymi działającymi na
3
obszarze LGD.
W ramach wspartej operacji planowany jest
przynajmniej jeden priorytetowy czynnik decydujący o
3
przyszłym wyborze na stanowisko pracy osoby z grup
określonych w LSR, jako defaworyzowane.
Z wniosku wynika, że po zakończeniu operacji
inwestycja będzie służyła realizacji projektów
3
aktywizujących mieszkańców i animujących ich
współpracę.
Operacja realizowana w miejscowości poniżej 5 tys.
Mieszkańców dla infrastruktury turystycznej,
3
rekreacyjnej, kulturalnej lub drogowej

Uzasadnienie: konieczne
pisemne uzasadnienie zarówno
przyznania jak i nieprzyznania
punktacji.

SUMA punktów
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Max. liczba punktów

73

Limit 67%

49

Wniosek otrzymał co najmniej 49 punktów lub więcej. W mojej
opinii kwalifikuje się do umieszczenia na liście rankingowej. O
ewentualnym wsparciu zdecydują miejsce na liście i limit
dostępnych środków.

.
(podpis oceniającego)

Wniosek otrzymał mniej niż 49 punktów. W mojej ocenie nie
kwalifikuje się do wsparcia
(podpis oceniającego)
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