
 

Załącznik nr 2 do Uchwały  nr  33/16/Z z dnia  23.09.2016 r. Zarządu LGD „Zielony Pierścień”  

 

                                                                         
                      
 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków 

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” 

informuje o  naborze wniosków w 2016 roku o przyznanie pomocy finansowej z 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 operacje w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury rekreacyjnej 

w ramach Przedsięwzięcia 2.1.2 – Poprawa lokalnej infrastruktury rekreacyjnej ujętego w 

Lokalnej Strategii Rozwoju 
 

Limit dostępnych środków w naborze wynosi 543.000 zł 

 

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

Żyrzyn. 

2/ Termin składania wniosków o udzielenie wsparcia:  

od 17 października 2016 r. do 15 listopada 2016 r. 

3/ Miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia: Sekretariat (pokój 01) Biura Lokalnej Grupy 

Działania „Zielony Pierścień” w Kośminie, adres: Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn. 

4/ Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowanych. 

5/ Zakres tematyczny naboru wniosków dotyczy wsparcia operacji na budowę lub przebudowę 

ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej (boiska, place zabaw, plenerowe siłownie, inne obiekty 

rekreacyjne), która będzie bezpośrednio służyć mieszkańcom na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju 

do aktywnego spędzania czasu wolnego. Planowana infrastruktura ma stworzyć warunki do poprawy jakości 

życia mieszkańców obszarów wiejskich.  

6/ Tryb składania wniosków o udzielenie wsparcia: wniosek o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami 

należy złożyć w wersji papierowej w 1 egzemplarzu bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt. 3 

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

 



ogłoszenia. Termin składania wniosków upływa w dniu 15 listopada 2016 r. o godz. 15.00. Za wnioski 

złożone w terminie uznane zostaną te, które faktycznie wpłyną do Sekretariatu Biura LGD najpóźniej do 

godz. 15.00 w dniu 15 listopada 2016 r.  

7/ Warunki udzielenia wsparcia:   

- 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. 

 

8/ Lokalne kryteria wyboru operacji: 

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

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

ramach uzyskanego doradztwa w Biurze LGD, wnioski są kompletne i odpowiedniej jakości;  

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

- brak obiektu rekreacyjnego: kryterium preferuje operacje w miejscowościach gdzie brakuje obiektu 

rekreacyjnego dla lokalnej społeczności; 

 - program funkcjonowania obiektu: kryterium preferuje operacje, w których opracowano z udziałem lokalnej 

społeczności program urządzenia obiektu rekreacyjnego; 

- wielkość wsparcia: Kryterium preferuje operacje, w których wielkość wsparcie nie przekracza kwoty 78000 

zł;  

- miejsce realizacji operacji: kryterium preferuje operacje realizowane w miejscowościach poniżej 5 tys. 

mieszkańców.  

 

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

 

10/ Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładane 

do osiągnięcia wskaźniki: 

Cel ogólny 

 

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

 

Cel szczegółowy 

 

2.1. Rozwój aktywności społecznej mieszkańców poprzez lokalne inicjatywy i poprawę infrastruktury społecznej 

 

Przedsięwzięcie 

 

2.1.1. Poprawa lokalnej infrastruktury rekreacyjnej 
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11/ Wysokość wsparcia wynosi od 51000 zł do 200000 zł na jedną operację. 

12/ Maksymalna intensywność wsparcia na jedną operację dla: 

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

 - podmiotu wykonującego działalność gospodarczą: do 70,00% 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 200000 zł i niższe niż 51000 zł na jedną operację.  

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

stanowią: wypełniony formularz wniosku 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 (Formularz 1/P-2.1.1/P-2.1.2) 

b. Oświadczenie określające innowacyjność projektu (Formularz 2/P-2.1.1/P-2.1.2) 

c.           Oświadczenie określające dostępność do obiektu rekreacyjnego (Formularz 3/P-2.1.2.) 

d.           Program urządzenia obiektu rekreacyjnego (Formularz 4/P-2.1.2.) 

14/ Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami, formularz wniosku o udzielenie wsparcia wraz z instrukcją, 

formularze dotyczące spełniania lokalnych kryteriów wyboru, opis kryteriów wyboru operacji, formularz 

wniosku o płatność wraz z instrukcją, 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 2/2016 

Data zamieszczenia na stronie: 24.09.2016 r. 

 

 

 

 

http://www.zielonypierscien.eu/

