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

Załącznik nr 3 do ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2017/G, 2/2017/G i 3/2017/G

ZAŁOŻENIA PROJEKTU GRANTOWEGO LGD
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią w związku z naborami wniosków o powierzenie
grantów nr 1/2017/G, 2/2017/G i 3/2017/G informuje, że planuje składać do Zarządu Województwa
Wielkopolskiego wniosek o przyznanie pomocy na projekt grantowy 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.
Planowane jest złożenie jednego wniosku o przyznanie pomocy na projekt grantowy obejmującego zakresy
tematyczne trzech naborów wniosków o powierzenie grantów.

I.

MOTYW PRZEWODNI

„Aktywna Krajna dzięki aktywnym organizacjom” – wsparcie organizacji pozarządowych i liderów lokalnych z
obszaru Krajny nad Notecią w zakresie kultywowania dziedzictwa lokalnego, wspierania inicjatyw lokalnych
oraz wzmocnienia inicjatyw szkoleniowo-edukacyjnych.
II.
PLANOWANE DO REALIZACJI ZADANIA
1. W ramach naboru 1/2017/G (przedsięwzięcie 2.2.2 Inwestycje w dziedzictwo lokalne) planowana jest
realizacja następujących zadań:
a. wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury i dziedzictwa lokalnego w celu
zwiększenia atrakcyjności oferty i wzrostu liczby osób korzystających z kultury i dziedzictwa
lokalnego na obszarze Krajny nad Notecią,
b. finansowanie przedsięwzięć opartych na dziedzictwie lokalnym Krajny nad Notecią w celu
zwiększenia dostępności i sposobów wykorzystania kultury i dziedzictwa lokalnego oraz
wzrostu liczby osób korzystających z tego dziedzictwa.
2. W ramach naboru 2/2017/G (przedsięwzięcie 3.2.1 Inicjatywy lokalne w sferze społecznej,
kulturalnej, rekreacyjnej i prozdrowotnej ukierunkowane na wzmocnienie aktywności mieszkańców i
włączenie osób z grup defaworyzowanych) planowana jest realizacja następujących zadań:
a. realizacja inicjatyw lokalnych wzmacniających aktywność mieszkańców i integrację społeczną w
sferach społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej i prozdrowotnej,
b. realizacja projektów polegających na wyposażeniu podmiotów funkcjonujących w sferze
społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej i prozdrowotnej w celu wzmocnienia aktywności
mieszkańców i poprawienia integracji społecznej obszaru Krajny nad Notecią.
3. W ramach naboru 3/2017/G (przedsięwzięcie 3.3.1 Inicjatywy szkoleniowo-edukacyjne, w tym w
zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań
innowacyjnych) planowana jest realizacja następujących zadań:
a. realizacja projektów szkoleniowo-edukacyjnych ukierunkowanych na podnoszenie wiedzy i
umiejętności mieszkańców obszaru LSR, w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian
klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Strona 1 z 4

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

4. Planowane do realizacji zadania w ramach wszystkich naborów powinny w szczególności uwzględniać
realizację wsparcia na rzecz grup defaworyzowanych określonych w LSR, tj. osoby bezrobotne do 30.
roku życia i powyżej 50. roku życia, długotrwale bezrobotni, kobiety pozostające bez zatrudnienia,
osoby niepełnosprawne.

III.
1.
2.

3.
4.

PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA W WYNIKU OPERACJI CELE OGÓLNE, SZCZEGÓŁOWE,
PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ ZAKŁADANE DO OSIĄGNIĘCIA WSKAŹNIKI
Jeden wniosek o powierzenie grantu realizuje jeden wskaźnik produktu.
Suma grantów planowanych do udzielenia jednostkom sektora finansów publicznych w
ramach danego projektu grantowego nie przekracza 20% kwoty pomocy na ten projekt. W celu
weryfikacji tego warunku Rada ds. Wyboru Projektów na etapie oceny i wyboru wniosków o
powierzenie grantu analizuje listy rankingowe dotyczące wszystkich naborów wniosków o powierzenie
grantu. Odrzuceniu podlegają wnioski z najmniejszą liczbą punktów, jeśli przekraczają limit 20% kwoty
pomocy na projekt grantowy.
Realizacja wniosku o powierzenie grantu nie może zostać w całości zlecona jednemu podmiotowi
innemu niż grantobiorca.
Poniżej prezentowane są cele ogólne, cele szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia
wskaźniki w ramach każdego naboru. Suma tych elementów będzie stanowić jeden projekt grantowy:

NABÓR 1/2017/G
Cel ogólny LSR
2. Wzrost satysfakcji mieszkańców i turystów z poprawy dostępności infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej oraz dziedzictwa historycznego i kulturowego na obszarze LSR do 2023 roku
Cel szczegółowy LSR
2.2 Zwiększenie dostępności i sposobów wykorzystania obiektów i instytucji w zakresie
dziedzictwa lokalnego na obszarze LSR do 2023 roku
Przedsięwzięcie
2.2.2 Inwestycje w dziedzictwo lokalne
Wskaźniki produktu: 2.2.2 Inwestycje w dziedzictwo lokalne

Lp.

Nazwa wskaźnika ujętego
w LSR

1

Liczba operacji
obejmujących
wyposażenie
podmiotów działających
w sferze kultury

Planowany
limit środków
do
wykorzystania
w naborze

30 000 zł

Jedn.
miary

Wartość
wskaźnika z
LSR

Wartość
zrealizowanych
wskaźników z
LSR

Wartość
wskaźnika
planowana do
osiągnięcia w
związku z
realizacją
operacji

szt.

15

1

2

Wartość
wskaźnika z
LSR
pozostająca do
realizacji

12
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2

Liczba operacji
obejmujących
zachowanie dziedzictwa
lokalnego

3

Liczba podmiotów
działających w sferze
kultury, które otrzymały
wsparcie w ramach
realizacji LSR

50 000 zł

x

szt.

5

1

3

1

szt.

10

1

2

7

NABÓR 2/2017/G
Cel ogólny LSR
3. Wzmocnienie kapitału społecznego i zasobów oraz poprawa integracji wewnętrznej obszaru LSR
do 2023 roku
Cel szczegółowy LSR
3.2 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców,
w tym grup defaworyzowanych na obszarze LSR do 2023 roku
Przedsięwzięcie
3.2.1 Inicjatywy lokalne w sferze społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej i prozdrowotnej
ukierunkowane na wzmocnienie aktywności mieszkańców i włączenie osób z grup
defaworyzowanych
Wskaźniki produktu: 3.2.1 Inicjatywy lokalne w sferze społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej i
prozdrowotnej ukierunkowane na wzmocnienie aktywności mieszkańców i włączenie osób z
grup defaworyzowanych
Planowany
limit środków
do
wykorzystania
w naborze

Jedn.
miary

Wartość
wskaźnika z
LSR

Wartość
zrealizowanych
wskaźników z
LSR

Wartość
wskaźnika
planowana do
osiągnięcia w
związku z
realizacją
operacji

Wartość
wskaźnika z
LSR
pozostająca do
realizacji

Lp.

Nazwa wskaźnika ujętego
w LSR

1

Liczba zrealizowanych
inicjatyw lokalnych

100 000 zł

szt.

40

0

6

34

2

Liczba podmiotów
lokalnych, które
otrzymały wsparcie na
realizację inicjatywy
lokalnej

100 000 zł

szt.

25

0

4

21

3

Liczba operacji
ukierunkowanych na
innowacje

100 000 zł

szt.

12

0

2

10
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NABÓR 3/2017/G
Cel ogólny LSR
3. Wzmocnienie kapitału społecznego i zasobów oraz poprawa integracji wewnętrznej obszaru LSR
do 2023 roku
Cel szczegółowy LSR
3.3 Podnoszenie wiedzy i umiejętności mieszkańców poprzez realizację inicjatyw szkoleniowych
Przedsięwzięcie
3.3.1 Inicjatywy szkoleniowo-edukacyjne, w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian
klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
Wskaźniki produktu: 3.3.1 Inicjatywy szkoleniowo-edukacyjne, w tym w zakresie ochrony
środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Lp.

1

2

Nazwa wskaźnika ujętego
w LSR

Liczba szkoleń
Liczba operacji
ukierunkowanych na
innowacje

IV.

Planowany
limit środków
do
wykorzystania
w naborze

Jedn.
miary

Wartość
wskaźnika z
LSR

Wartość
zrealizowanych
wskaźników z
LSR

Wartość
wskaźnika
planowana do
osiągnięcia w
związku z
realizacją
operacji

50 000 zł

szt.

48

0

10

38

50 000 zł

szt.

2

0

1

1

Wartość
wskaźnika z
LSR
pozostająca do
realizacji

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO PRZEZ LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią planuje realizację projektu grantowego w okresie
nie wcześniej niż 01.06.2018 r. i nie później niż 30.04.2019 r.
Wskazane powyżej ramy czasowe biorą pod uwagę czas niezbędny na ocenę wniosków oraz przewidywany
termin zawarcia umowy przez LGD z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na realizację
projektu grantowego, a także czas niezbędny na rozliczenie poszczególnych grantobiorców i przygotowanie
wniosku o płatność do UMWW.

!!!
W związku z powyższym najwcześniejszy termin planowania rozpoczęcia operacji określony we wniosku
to 01.06.2018 r., a najpóźniejszy termin zakończenia operacji to 30.11.2018 r. Grantobiorcy przy
określaniu ram czasowych wniosku powinni wziąć pod uwagę, że pojedynczy wniosek o powierzenie
grantu nie może być realizowany dłużej niż przez 6 miesięcy.

!!!
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