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Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków 

o powierzenie grantów 

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” 

informuje o  możliwości składania wniosków o powierzenie grantów 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 

na zadania w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego 

w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2 – Inicjatywy na rzecz zachowania dziedzictwa lokalnego 

(przyrodniczego, historycznego, kulturowego) ujętego w Lokalnej Strategii Rozwoju  

(nabór uzupełniający do naboru 10/2018/G) 

1/ Organizator naboru wniosków: Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, adres Kośmin 7, 24-103 

Żyrzyn. 

2/ Termin składania wniosków o udzielenie wsparcia:  

od 21 stycznia do 15 lutego 2019 r. 

3/ Miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” 

w Kośminie, adres: Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn (pokój 01). 

4/ Tryb składania wniosków o powierzenie grantu: wniosek o powierzenie grantu jest wypełniany przy użyciu 

Generatora dostępnego na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”. Następnie 

wniosek musi być przesłany przez Generator oraz złożony w wersji papierowej (w 1 egz.) wraz z wymaganymi 

załącznikami (załączniki w 2 egz.) w miejscu wskazanym w pkt. 3 ogłoszenia. Termin składania wniosków 

upływa w dniu 15 lutego 2019 r. o godz. 15.00. Za wnioski złożone w terminie uznane zostaną te, które 

faktycznie wpłyną w wersji papierowej (po wcześniejszym wypełnieniu w Generatorze wniosków) do Biura 

LGD (pokój 01) najpóźniej do godz. 15.00 w dniu 15 lutego 2019 r.  

5/ Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowanych. 

6/ Zakres tematyczny projektu grantowego (naboru): nabór wniosków dotyczy wsparcia operacji w zakresie 

odnowienia obiektów/atrakcji promujących dziedzictwo lokalne z obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju.     

7/ Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki w ramach projektu grantowego (naboru): 

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

 



Cel ogólny Lokalnej Strategii Rozwoju: 

 

2. Budowa kapitału społecznego w oparciu o partnerską współpracę i wykorzystanie dziedzictwa lokalnego 

 

Cel szczegółowy Lokalnej Strategii Rozwoju: 

 

2.2. Zachowanie i promocja lokalnego dziedzictwa  

 

Przedsięwzięcie w Lokalnej Strategii Rozwoju: 

 

Przedsięwzięcie 2.2.2. Inicjatywy na rzecz zachowania dziedzictwa lokalnego (przyrodniczego, historycznego, kulturowego)  

 

Cel projektu grantowego (naboru): 

 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez odnowienie obiektów i atrakcji promujących obszar Lokalnej Strategii Rozwoju. 

  

 

Wskaźniki w ramach projektu grantowego: 

Lp. Nazwa wskaźnika dla 

projektu grantowego 

(naboru) 

Jedn. 

miary 

Wartość 

wskaźnika 

z LSR 

Wartość 

zrealizowanych 

wskaźników z 

LSR 

Wartość wskaźnika 

planowana do 

osiągnięcia w 

związku z realizacją 

zadań 

Wartość wskaźnika z 

LSR pozostająca do 

realizacji 

 

1. 

 

Wskaźnik produktu:  

 

liczba odnowionych 

obiektów/atrakcji 

promujących 

dziedzictwo lokalne  

 

  

 

 

 

szt. 

 

 

 

10 

 

 

 

1 

 

 

 

9 

 

 

 

0 

 

2. 

 

Wskaźnik rezultatu: 

 

Liczba osób 

korzystających w 

ciągu roku z 

odnowionych atrak-

cji/obiektów/infrastru

ktury turystycznej 

związanych z 

dziedzictwem 

lokalnym  

 

 

 

 

osoba 

 

 

 

10000 

 

 

 

9100 

 

 

 

900 

 

 

 

0 

 

8/ Limit środków dostępny w naborze: 139.029,00 zł 

Uwaga: w ramach dostępnego limitu środków suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów 

publicznych nie może przekroczyć 20 % kwoty środków przewidzianych w ogłoszeniu. 

9/ Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego: inicjatywy lokalne polegające na 

odnowieniu obiektów/atrakcji promujących dziedzictwo lokalne z obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju jak 

np.: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski, cenne drzewa, pomniki, tablice pamiątkowe, 

eksponaty, zabytki. 

10/ Warunki udzielenia wsparcia:   

- złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,  

- zgodność operacji z zakresem tematycznym projektu grantowego (naboru) wskazanym w ogłoszeniu,  

- zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Zielony Pierścień” na lata 2016-2023,   



- zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020, 

- zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów, 

- planowane do realizacji operacje zostaną zakończone do końca grudnia 2020 r. 

 

 11/ Lokalne kryteria wyboru operacji: 

 

 - okres realizacji operacji: kryterium preferuje operacje, które będą realizowane nie dłużej niż 12 miesięcy od 

daty podpisania umowy na wsparcie; 

-  doradztwo w Biurze LGD: kryterium preferuje operacje, które były przygotowane przez wnioskodawców w 

ramach uzyskanego doradztwa w Biurze LGD i są kompletne;  

- wielkość wsparcia: kryterium preferuje operacje, w których wielkość wsparcie nie przekracza kwoty 13000 zł;  

- promocja cennego dziedzictwa lokalnego z obszaru LSR: kryterium preferuje operacje, w których 

przewidziano promocję cennego dziedzictwa lokalnego - obiektów wpisanych do rejestru obiektów z obszaru 

LSR o cennych walorach,  

- inicjatywa oddolna: kryterium preferuje operacje, w których przewidziano przygotowanie inicjatywy przez 

społeczność lokalną, 

- innowacyjność projektu: kryterium preferuje operacje, które zakładają realizację działań innowacyjnych, 

 

Opis lokalnych kryteriów wyboru operacji znajduje się TUTAJ.  

 

12/ Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 6 pkt.  

 

13/ Pozycja na liście rankingowej w przypadku tej samej liczby punktów: jeśli dwa lub więcej wniosków 

uzyskało w wyniku oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście rankingowej decyduje data i godzina 

wpływu wniosku do Biura LGD przed upłynięciem terminu składania wniosków. Wyższą pozycję na liście 

rankingowej uzyska wniosek, który wcześniej wpłynął do Biura LGD.   

 

14/ Wysokość wsparcia na jedną operacje wynosi od 5000 zł do 15000 zł. 

15/ Maksymalna intensywność wsparcia na jedną operację dla: 

 - jednostki sektora finansów publicznych: do 63,63% wydatków kwalifikowanych operacji;  

 - organizacji pozarządowej: do 97% wydatków kwalifikowanych operacji; 

 - pozostałych podmiotów: do 80% wydatków kwalifikowanych operacji 

         Jednak wsparcie to nie może być wyższe niż 15000 zł i niższe niż 5000 zł na jedną operację.  

UWAGA: o wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy. 

 

16/ Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji 

stanowią: wypełniony formularz wniosku (w Generatorze wniosków) oraz wypełnione formularze dotyczące 

spełniania lokalnych kryteriów wyboru. Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem 

zawiera wzór formularza wniosku.  

Ponadto do wniosku w celu potwierdzenia spełnienia kryteriów wyboru należy dołączyć następujące załączniki : 

a. Oświadczenie Wnioskodawcy o okresie realizacji operacji, 

http://www.zielonypierscien.eu/leader-2014-2020/przedsiewziecia-i-lokalne-kryteria-wyboru-operacji/projekt-grantowy-zachowanie-dziedzictwa-lokalnego/kryteria-wyboru655


b. Informacja na temat oddolnego charakteru inicjatywy  

c. Informacja na temat liczby osób korzystających z odnowionych obiektów/atrakcji 

d. Informacja na temat wartości odnawianego obiektu/atrakcji dla lokalnego dziedzictwa. 

 

17/ Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami, formularz wniosku o udzielenie wsparcia (w Generatorze) 

wraz z instrukcją, formularze dotyczące spełniania lokalnych kryteriów wyboru, opis kryteriów wyboru operacji, 

formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia są załączone do niniejszego ogłoszenia o 

naborze na www.zielonypierscien.eu w zakładce LEADER 2014-2020 – podzakładka: Nabory wniosków. 

 

Ogłoszenie nr 11/2019/G 

Data zamieszczenia na stronie www.zielonypierscien.eu: 03.01.2019 r. 

http://www.zielonypierscien.eu/

