OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2018/G
W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury” informuje o możliwości składania
wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego
dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Termin składania wniosków:
od dnia 18.06. 2018 r. do dnia 16.07. 2018r.
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00, w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj.
16.07- wnioski przyjmowane są WYŁĄCZNIE do godz. 11.00).
Miejsce składania wniosków:
Lokalna Grupa Działania „Perła Jury”
Łazy, ul. Jesionowa 1
II piętro
Pokój nr 3 oraz 12
Podmioty mogące ubiegać się o powierzenie grantu:
 organizacje pozarządowe,
 jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej zgodnie z zapisami
Regulaminu Konkursu Grantowego,
 jednostki sektora finansów publicznych- do wysokości limitu.
Zakres tematyczny projektu grantowego:
 Wydarzenia kultywujące lokalne dziedzictwo, w tym aktywizujące i integrujące
mieszkańców i turystów
Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki:
Cel projektu grantowego:
Cel Ogólny 3: Kultywowanie dziedzictwa lokalnego
Cel szczegółowy 3.1: Zachowanie tradycji i produktów lokalnych oraz tożsamości
społeczności lokalnych
Przedsięwzięcie: Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego
Liczba wskaźników do zrealizowania w ramach projektu grantowego- 5 zadań
Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego Zadania:
 Zadania o charakterze nie inwestycyjnym, mające na celu promocję działań
realizowanych przez podmioty działające na terenie LGD. Zadania nie mogą służyć
indywidualnej promocji produktów i usług lokalnych.
Ramy czasowe realizacji zadań: styczeń – wrzesień 2019 r.
Limit dostępnych środków w ramach projektu grantowego: 51 071,50 zł
Limit środków dla JSFP w ramach projektu grantowego: 20 % - tj. 10 214,30 zł
Wartość kwoty grantu: 5 000,00 zł –10 014,00 zł

Pomoc ma formę refundacji 100 % kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez
Grantobiorcę (możliwość prefinansowania w wysokości 36,37% kosztów kwalifikowalnych
Zadania).
Warunki podpisania umowy: Umowa zostanie podpisana z Grantobiorcami wybranymi do
realizacji Zadania, po zawarciu przez LGD z Zarządem Województwa Śląskiego umowy o
przyznaniu pomocy na realizację projektu grantowego).
Zabezpieczenie realizacji Umowy: Weksel in blanco + deklaracja wekslowa
Warunki udzielenia wsparcia:
Wniosek wybrany przez LGD na powierzenie grantu, musi spełnić warunki określone w
Rozporządzeniu 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.
2015 poz. 1570 z pózn. zm., a ponadto:
 spełnić warunki opisane w Regulaminie Konkursów Grantowych – link
lgdperlaury.pl/ogłoszeniaonaborach,
 spełnić kryteria wstępnej oceny wniosku o powierzenie grantu (w tym zgodności z LSR
i Programu) – link lgdperlaury.pl/ogłoszeniaonaborach,
 spełnić kryteria oceny merytorycznej (zgodność z kryteriami oceny dot. wyboru zadań
dot. projektów grantowych),
 przedstawić wymagane załączniki obligatoryjne (w tym zgodę na przetwarzanie danych
osobowych) i fakultatywne (np. wynikające z kryteriów oceny merytorycznej).
Warunki odstąpienia od konkursu: Grantobiorca ma prawo do odstąpienia od konkursu na
każdym etapie oceny i wyboru Grantobiorców, poprzez wycofanie wniosku zgodnie z
procedurą wycofania wniosku ( opisana w Regulaminie Konkursów Grantowych).
Kryteria wyboru Zadań:
Kryteria merytoryczne dot. wyboru zadań dot. projektów grantowych wraz z opisem oraz
zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się na stronie
internetowej LGD „Perła Jury” pod linkiem: lgdperlaury.pl/ogłoszeniaonaborach. Wymagane
do osiągnięcia minimum punktowe - 11 pkt w ramach ww. kryteriów.
Tryb składania wniosków:
1. Wniosek wraz z załącznikami składany jest w Biurze, w formie:
a) dwóch egzemplarzy wniosku w wersji papierowej na formularzu udostępnionym wraz
z ogłoszeniem o naborze wraz z załącznikami. Oba komplety dokumentów składane w
odpowiedzi na konkurs muszą być identyczne i trwale spięte (uniemożliwiające
dekompletację)
oraz
b) jednego egzemplarza wniosku w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) wraz z
załącznikami w formacie JPG lub PDF,
Do wniosku należy dołączyć po 3 oferty potwierdzające kwoty przedstawione we wniosku
o powierzenie grantu, celem weryfikacji racjonalności i zasadności założonych kosztów.
c) wniosek składany jest bezpośrednio do biura LGD, osobiście lub przez osobę
upoważnioną (w formie pisemnej), przez Wnioskodawcę celem złożenia wniosku,
d) złożenie wniosku potwierdzane jest na pierwszej stronie obu egzemplarzy w wersji
papierowej wniosku. Potwierdzenie to zawiera pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia

wniosku, wskazanie liczby złożonych wraz z wnioskiem załączników, znak sprawy –
indywidualne oznaczenie nadane przez LGD oraz podpis pracownika przyjmującego
wniosek,
e) datą wpływu wniosku jest data i godzina złożenia wniosku w Biurze.
Wymagane jest spełnienie wszystkich zapisów powyżej.
Wnioskodawca wraz z wnioskiem ma obowiązek złożenia pozwoleń, decyzji itp.
dokumentów związanych z realizacją zadania.
Wersja papierowa i elektroniczna muszą być tożsame.
Główne obowiązki Grantobiorcy:
 konieczność prawidłowej realizacji powierzonego grantu zgodnie z podpisaną Umową,
 konieczność osiągnięcia wskaźników i udokumentowanie tego przed LGD,
 konieczność poddania się monitoringowi i kontroli, w ramach realizowanego grantu,
 konieczność złożenia wniosku o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem,
 konieczność składania ankiet monitorujących.
Informacje ogólne:
Lokalna Strategia Rozwoju dostępna jest na stronie internetowej – link lgdperlajury.pl
Formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu, wzór
umowy o powierzenie grantu, wzór sprawozdania z realizacji umowy o powierzenie grantu oraz
pozostałe dokumenty dostępne są pod ogłoszeniem oraz na stronie internetowej – link
lgdperlajury.pl
Punktowane Doradztwo w biurze świadczone jest w terminie od ogłoszenia konkursu do
13.07.2018r włącznie.
Informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Biurze LGD „Perła Jury”,
ul. Jesionowa 1 w Łazach oraz pod numerem telefonu: 32- 67 100 61 od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00-15.00.

