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LOKALNA GRUP ADZLAŁANIA ,,Ziemia Jędrzejowska - GRYF'
ul. Armii Krajowej 9; 28-300 Jędrzejów
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Bezpłatn€ spotkania informacyj no - konsultacyj ne
doĘ czące planowanego naboru wniosków

w terminie od 01.10.2018r. do 15.10.2018r.
na powierzęnie grantów w ramach

przedsięw zięcia 1. 3. 3 Z a c h ow anie dzie dzictw a lo kalneg o
- limit dostępnych środków 205 601,00zł

S erdecznie zapraszamy o sob y zainteresowane mozliwością pozyskania środków
finansowych z Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich 2014-2020, działanieDziałartie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER,Poddzińanie I9.2 Wsparcie nawdtńanię

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecmość.
Konsultacje będą ponadto szansą wyjaśnienia wielu wątpliwości pojawiających

się w momencie wypełniania wniosku.
Celem spotkań jest m.in. bieżące rozpowszechnianie informacji o doradźwie

świadczonym w biurzę LGD.
Poni Zę1 Szeze zaplanowanych konsultaci i :

Gmina Data Godzina Mieisce spotkania

Mńogoszcz

01.10.2018r.
(poniedziałek)

830 _930
Sala Konferencyjna

wUrzędzie Miasta i Gminy

Oksa 10 00 - i 1 
00

Sala Slubów
wUrzędzie Gminy

Nagłowice 1130 - 1230

Sala Konferencyjna
w Gminnym Ośrodku Kultury

Słupia
Jędrzejowska 1300_1400

Sala nr 2

wUtzędzie Gminy

Sędziszów 1430-1530
Sala Konferencyjna
wUrzędzie Gminy

Sobków

02.10.2018r.
(wtorek)

830_930
Sala Slubów

w U rzędzie Stanu Cywilnego

Imielno 1000 - 11 00
sala posiedzeń

wUrzędzie Gminy

wodzisław II30 _ 1230

Sala Nr 28

wUrzędzie Gminy

Jędrzejów 1300*1400
Swietlica w budynku Starostwa
Powiatowego w Jędrzej owie,
ul. Armii Krajowej 9, parter

Zapr aszamy do ucze stn i ctwa
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Regulamin 4aboru wniosków o powierzenie grantów nr 11/2018/G
w rarnach Lokalnej Strategii Rozrvoju

Stowarzyszenia Lokaln* Grupa Działania,,Ziemia Jędrzej owska - GRYF''
Pr ze dsięw zi ęc ie I. 3. 3 Z ach ow anie dzie dzictw a lo k aln e g o

,o\ilsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społecznoŚĆ" objętego Programem Rozrvoju Obszarów Wiejskich na lata 201Ł2020.

Niniejszy konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzińania ,,Ziemia
Jędrzejowska - GRYF" w oparciu o kryteria wyboru operacji określone w Lokalnej Strategii Rozwoju.
Wsparcie w ramach niniejszego przedsięwzięcia musi spełniaó warunki określone dla Przedsięwzięcia
I .3 .3 Zachowanie dziedzictw a lokalnego.

Uzłte w Regulaminie określenia i skróty oznaczają:
a) Stowarązszenie - Stówarzyszenie Lokalna Grupa Działania,,Ziemia Jędrzejowska - GRYF" -

ins§rtucj a or ganizuj ąca koŃurs,
b) Rada - Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzińania ,,Ziemia Jędrzejowska - GRYF organ,

o którym mowa w art.4 ust. 3 pkt 4 Ustawy o RLKS,
c) Wnioskodawca - podmiot, ubiegający się o wybór operacji,
d) Procedura wyboru - ,,Procedura oceny i wyboru grantobiorcy w ramach wdrużania Lokalnej

Strategii Rozwoj u na lata 20 1 4-2020"
e) Regulamin Rady -,,Regulamin Pracy Rady Stowarryszenia Lokalna Grupa Dzińania ,,Ziemia

Jędrzejowska - GRYF
0 Ins§rtucja Pośrednicząca (IP) - podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt.9 ustawy w zakresie

polityki spójności;
g) Rozporządzenie - Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia24 września 2015 r.

w sprawie szczegółowych warunków i Ębu przyznawania pomocy finansowej w ramach
Poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego ptzez społeczność" objętego Programem Ronroju Obszarów Wiejskich na lata
20l4 _20ż0,

h) Ustawa o RLKS - ustawa z dnia 20 lutego 2075 r. o rozwoju lokalnym z udzińem lokalnej
społeczrości,

i) Ustawa w zakresie polityki spójności - ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach rea|izacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020j) LSR - strategia rozwoju lokalnego kierowanego ptzez społecznośó, o któĘ mowa w art. 1 pkt 2
b) Ustawy o RLKS, realizowana przezStowarzyszenie,

1. Nazwa i adres organizatoranaboru wniosków:
Stowar4yszenie Lokalna Grupa DziŃania ,,Ziemia Jędrzejowska - GRYF, ul. Armii Krajowej 9,
28-300 Jędrzejów

2. Termin, miejsce i forma składania wniosków:
a) ogłoszenie o prowadzonym naborze wniosków, zgodnie z obowiąztljącymi przepisami

Prawa, Publikowane jest na stronie www.lgdjedrzejow.pl orz na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Stowarzyszenia nie wcześniej niż30 dni i nie później niż 14 dni przed planowanym
terminem rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków,

b) nabor wniosków nr I1/20I8/G w formie konkursu zamkniętego, o udzielenie wsparcia w
ramach przedsięwzięcia 1.3.3 Zachowanie dziedzic&va lokalnego

c) rozpocąvna się dnia 01.10.2018 roku i zakońcą, się w dniu 15.10.2018 roku.
d) Przed sporządzeniem wniosku o udzielenie wsparcia Wnioskodawca jest zobowiązany

do zapoznania się z dokumentami zarnieszczonymi na stronie internetowej
www.lgdjedrzejow.pl doĘczącymi naboru, w szczególności z Regulaminem oraz wzorami
dokumentów,

e) wniosek naleĘ ńoĘć w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Armii Krajowej g,28-300 Jędrzejów;
w trakcie trwania naboru wniosków, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do
l4:30,
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f) Wnioskodawca jest zobligowany sporządzić wniosek w formie dokumentu elektronicznego
udoĘpnionego na stronie internetowej www.lgdjedrzejow.pl, na obowiązującym
formularzu,

g) wniosek powinien byó ńożony w wersji papierowej i elektronicznej. Wersja papierowa
wniosku musi byó tożsama z wersją dokumentu elektronicznego,

h) Wnioskodawca zobligowany jest dostarczyć Wniosek w oryginale i jednej kopi, przy czym
kopia, po potwierd zeniu złożenia, złw ac anaj e st Wni o sko dawcy,

i)wnioski muszą być składane bęzpośrednio w biurze Stowarzyszenia, nie dopuszcza się
składania ich zapośrednictwem poczty ęlęktronicznej lub kuriera/operatora pocztowego,

j) W razie stwierdzenia we wniosku grantowym braków formalnych lub oczywistych omyłek
wnioskodawca wzywany jest do uzupehrienia wnioskłr grantowego lub poprawienia
oczywistej omyłki w terminie pięciu dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, o którym
mowa powyżej, pod rygorem pozostawienia wniosku grantowego bezrozpatrzenia.
Uzupełnienie wniosku grantowego lub poprawienie w nim ocrywistej omyłki nie może
prowadzió do jego istotnej modyfikacji,

k) tryb postępowania w ramach składania, weryfikacji i oceny wniosków regulują:

- Procedura oceny i wyboru grantobiorców w rafitach wdrażania Lokalnej Strategii
Ronvoju nalata20l4-2020 stanowiąca zŃącznik nr 1 do Regulaminu,

- Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania,,Ziemia Jędrzejowska -
GRYF" stanowiący załączniknr 3 do Regulaminu,

- w zakresie szczegółowym nie opisanym w powyższych dokumentach zastosowanie mają
przepisy prawa krajowego i unijnego.

3. Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania: renowacje zńytków, spotkania
inte gracyj no - aktywizuj ąc e, in strume nĘ muzy czrte, stroj e.

4. Zal<res temaĘczny projektu gtantowgo ma doĘczyó zachowania dziędzictvła lokalnego.

5. Planowane do osiągniecia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki:
- Cel ogólny - Ronvój obszaru LGD w oparciu o aktywność lokalnej społeczności,
- Cel szczegółowy 1.3 - Tworzenie innowacyjnych rorwiąza,h w zaŁłesie wykorrystania
lokalnych zasobów.
- Przedsięwzięcie I.3.3 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
- Wskaźnik produktu - liczba podmiotów dzińających w sferze kultury, które otrzymĄ
wsparcie.
Celem naboru jest wyłonienie operacji, które w największym stopniu przyczynią się
do osiągnięcia celów i realizacji założeń Lokalnej Strategii Ronvoju Stowarzyszenia Lokalna
Grupa DziŃania,,Ziemia Jędrzej owska - GRYF.

6. Wzór wniosku grantowego, wzót umowy powierzenia grantu, wzór wniosku o
płatnośóisprawozdania z realizacji zadai wynikających z projektu grantowego, kryteria wyboru
grantobiorców, procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach wdrńania Lokalnej Strategii

Rozwoju nalataż0l4-ż020 oraz LSR dostępne są na stronie LGD - wwrv.lgdjedrzęiow.pl

7 . Kryteria wyboru operacj i:

a) podmiotami uprawnionymi do ńożeniawniosku o udzielenie wsparcia w ramach naboru

1 1 lż0l8l G na Przedsięwzięcie 1 . 3. 3 Zachow anie dziedzictwa lokalne go
b) spełniające warunki określone w Rozporządzeniu:

- osoby prawne z v,lyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych jeżeli siedziba tej
osoby lub jej oddzińznajduje się na obszarze wiejskim objęĘm LSR, albo

- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej z wyłączeniem jednostek
sektora finansów publiczrych, którym ustawa przyznaje zdolnośó prawną, jeżeli siedziba
tej jednostki lub jej oddziń znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.
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c) Wnioskodawca moze ubiegaó się o wsparcie na realizację operacji spełniającej warunki
określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ustawie
o RLKS, Rozporządzeniu, LSR i niniejsrym Regulaminie,

d) ocenapunktowa dokonywanajestw oparciu o:
Kryteria wyboru dla przedsięwzięć: I.ż.2. Organizacja szkoleń i spotkań integracyjno
aktywizujących dedykowanych osobom z wp defaworyzowanych, I.ż,3. Integracja
międzypokoleniowa, I.2.4.Młodzirodzice na rynku pracy,1.3.2. Promocja obszaru LGD w
Ęm promocja produktów i usług lokalnych, I.3.3 Zachowanię dziędzictvta lokalnego, 1.3.4.
Wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD - stanowiące załącznik
3 do Regulaminu,
minimalna liczba punktów niezbędnych do wyboru operacji wynosi: 11,70 punktu,
złożony grant musi zrealizować co najmniej jeden wskaźniki produktu - liczba podmiotów
dzińających w sferze kultury, które otrzymĄ wsparcie,
jeden podmiot może ubiegać się o grant łlko jeden raz"
nieprzekraczalny termin zakończęnia realizacji zadania czerwiec ż020 rokl,
przed oceną punktową weryfikacji podlega spełnianie przez Wnioskodawcę i operację

warunków przyznania pomocy określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na

|ata 2014-ż020, ustawie o RLKS, Rozporządzeniu, LSR oraz niniejszym Regulaminie.
Wnioski nie spełniające tych warunków nie podlegają ocenie punktowej i nie mogą zostń
wybrane do dofinansowania. Pov,ryższa weryfikacja jest prowadzona zgodnie
zKartąweryfikacji formalnej wniosku, o której mowa Wżej,

Niezbędne dokumenty:
Wnioskodawca zobowiązany jest złoĘć w ramach naboru wypełniony wniosek wraz
zrymaganymi zńącznikami. Niezależmie od powyzszego, w rwiązku z weryfikacjąprzezLGD
warunków udzielenia wsparcia i spełnienia kryteriów wyboru, na|eĘ złoĘć następujące
dokumenty:

porozumienie partnerskie z wyszczególnionymi zadaniarni dla kużdego partnera -
wyłącznie w prrypadku realizacji operacji wspólnie z partnerem - oryginał / kopia
potwierdzona za zgodność z oryginńemprzez pracownia Biura LGD,

Poza ww. dokumentami naleĘ zŃączyć wszystkie dokumenty stanowiące zńącmiki do
wniosku o przyznanie pomocy, które potwierdzają spełnianie przez Wnioskodawcę
i operację objętą wnioskiem o prryznanie pomocy warunków przyznania pomocy
określonych w obowiązujących przepisach ptawa oraz innę dokumenĘ potwierdzające
spełnianie kry.teriów wyboru operacji.

Złożone wnioski grantowe sprawdzane są przez pracownika Stowarąyszenia pod względem
formalnym na podstawie KaĘ weryfikacji formalnej wniosku grantowego.
W przypadku stwierdzenia we wniosku grantowym braków formalnych lub ocąrwistych
omyłek wnioskodawca wrywany jest do uzupełnienia wniosku grantowego lub poprawienia
ocrywistej omyłki w terminie pięciu dni roboczych od dnia otrzymania wezsllania, o którym
mowa powyżej, pod rygorem pozostawienia wniosku grantowego bez rozpatrzenia.
Uzupełnienie wniosku grantowego lub poprawienie w nim oczyrvistej omyłki nie może
prowadzió do jego istotnej modyfikacji. Pozostawione bez rozpatrzenia pozostają również
wnioski grantowe, które nie zostały uzupełnione/poprawione w zakresie wskazanym w
wezwaniu, o którym mowa powyżej.

Kwota przeznaazona na wsparcie operacji w ramach naboru:
Limit środków w ramach naboru nr 11/20l8/G w}znosi ogółem 205 601.00 złołch.

poziom dofinansowania:
a) Poziom dofinansowaniawynosi do 100% kosźów kwalifikowalnych
b) Minimalna wysokość pomocy przyznanej na jeden projekt grantowy wynosi 5 000,00zł
c) Maksymalna wysokośó pornocy przyznarlej na jeden projekt grantowy wynosi 13 000.00zł

8.

9.

10.

11.
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Środki odwoławcze prrysługuj ące Wnioskodawcy:
Grantobiorcy przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Grantodawcy w terminie 7 dni od
otrzymania informacji o wynikach oceny. Ponowna ocena, dokonywana w ramach
rozpatrywania wniesionego odwołania, dokonywana jest w zakresie, którego doĘczy
odwołanie.

Sposób podania do publicznej wiadomości wyników naboru:
Niezwłocznie po dokonaniu wyboru operacji, nie pónriej niż 7 dni od jego zakończenia,
Stowarryszenie publikuje na swojej stronie internetowej Protokół z posiedzenia zau,ierający w
szczególności:
a) listę wniosków grantowych niespełniających warunków udzielenia wsparcia określonych w

niniej szym Re gulaminie,
b) listę wniosków grantowych spekriających warunki udzielenia wsparcia określone w

niniej szym Re gulaminie,
c) listę ocenionych grantobiorców ustalającą ich kolejnośó zgodnie z §14 ust 5 Procedury

oceny i wyboru grantobiorców w ramach wdrużanialokalnej Strategii Ronvoju nalata
2014-2020

d) listę członków Rady biorącychudziałw ocenie,
e) rejestr interesów członków Rady.

Forma i sposób udzielania Wnioskodawcy wyjaśnień w kwęstiach doĘczących naboru:
a) wyjaśnień w kwestiach doĘczących naboru wniosków u<lzielają pracownicy Stowarzyszenia

pod numerem telefonu: 41386 41 14,
b) pytania w sprawach doĘczących niniejszego naboru można również przesyłaó za pomoaą

pocńy elektroniczrej na adres: lgdjedrzejow@onet,eu (w §rtule wiadomości podając numer
naboru podany w ogłoszeniu),

c) informacje udzielane sątŃlże w siedzibie Stowarryszenia, pod adresem 28-300 Jędrzejów,
ul. Armii Krajowej 9; w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od 07:30 do
15:30, w okresie naboru wniosków dyżur pracownika Biura w sobotę w godz. 09:00 do
14:00.

za doradzlrło pracowników biura LGD przed złożeniem wniosku w ramach ogłoszonego
naboru uznaje się skonsultowanie projektu wniosku grantowego ..rr okresie od dnia ukazania się
ogłoszenia o naborze na stronie LGD do przedostatniego dnia naboru o powierzenie granfu,

ZAŁĄCZNIKI
1, Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach wdrńania Lokalnej Strategii Rozrvoju nalata

20 I 4 -ż020 stanowiąca zńącznik.
2, Regulamin Pracy Rady.
3. Kryteria wyboru dla przedsięwzięó: I.2.2. Organizacja szkoleń i spotkań integracyjno

aktywizujących dedykowanych osobom z Wp defaworyzowanych, 1.ż.3. Integracja
międzypokoleniowa, 1.2.4, Młodzi rodzice na rynku pracy, 1.3.2. Promocja obszaru LGD w tym
promocja produktów i usług lokalnych, 1.3.3 Zachowanie dziędzictwa lokalnego, L3.4.
Wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD.

13.

14.

15.
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