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"Europejski Fundusz Rolny no necz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europo inwestujqca w obszary wiejskie."

Lokalna Grupa Dzialania
AKTYWNI RAZEM ,
09-530 Gabin, ul.Stary Rym:k lOG LOSZENIE O NABORZE WNIOsKOW NR 1/2017
NIP 7743222776. Re.oon 361151989

Lokalna Grupa Dzialania AKTYWNI RAZEM

dzialajaca na obszarze gmin: Brudzen Duzy, Gabin - gmina miejsko-wiejska,
Gostynin - gmina miejska, Gostynin - gmina wiejska, Ilów, Lack, Nowy Duninów,

Pacyna, Szczawi n Koscielny, Sanniki, Slubice

informuje o mozliwosci skladania wniosków o przyznanie pomocy

w zakresie Przedsiewziecia 1.S.1. Dziedzictwo dla rozwoju

Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spolecznosc na lata 2016-2022 dla LGD AK1YWNI

RAZEM (LSR)realizowanej w ramach poddzialania "Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach strategii

rozwoju lokalnego kierowanego przez spolecznosc" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

(PRaW) na lata 2014-2020

I. Termin skladania wniosków: od dnia 19 czerwca do dnia 18 lipca 2017 r. do godziny 1500•

II. Miejsce i tryb skladania wniosków:

Wnioski wraz z zalacznikami nalezy skladac:

- bezposrednio (tj. osobiscie lub przez pelnomocnika lub osobe upowazniona) w biurze Lokalnej
Grupy Dzialania AK1YWNI RAZEM znajdujacym sie w Gabinie przy ulicy Stary Rynek 15,
od poniedzialku do piatku w godzinach 900 - 1500,

- na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach wersji papierowej (oryginal + kopia

potwierdzona za zgodnosc z oryginalem) oraz jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej
tozsamej z papierowa wersja wniosku (plyta CD/DVD lub pendrive).

Wnioski skladane w innym trybie niz wskazany powyzej np. wnioski nadsylane droga pocztowa, faksem

lub droga elektroniczna nie beda uwzgledniane i rozpatrywane.
O terminie zlozenia wniosku decyduje data i godzina wplywu do Biura Stowarzyszenia.

Za prawidlowe sporzadzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

III. Zakres tematyczny zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz budowa lub przebudowa ogólnodostepnei i niekomercyinei

infrastruktury tUrystycznei lub rekreacyinej, lub kulturalnei na obszarze objetym strategia rozwoju

lokalnego kierowanego przez spolecznosc (LSR), tj. okreslone w §2 ust.1 pkt 5) i 6) rozporzadzenia

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 wrzesnia 2015 r. w sprawie szczególowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddzialania "Wsparcie na wdrazanie operacji

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spolecznosc" objetego Programem Rozwoju

Obszarów Wiejskich (PRaW) na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570 z pózno zm.).

IV. Cele i wskazniki lSR:

Cel ogólny 1: Rozwój kapitalu spolecznego obszaru LDGAR

Wskaznik oddzialywania: Wzrost odsetka mieszkanców pozytywnie oceniajqcych potencjal ispójnosc

spoleczenstwa obszaru.



Cel szczególowy 1.5: Zachowanie i rozwói dziedzictwa kulturowego. rozwói infrastruktury kulturalnei.
Wskaznik rezultatu: Ilosc osób objetych dzialaniami na rzecz zachowania i rozwoju dziedzictwa
kulturowego, rozwoju infrastruktury kulturalnej
Przedsiewziecie 1.5.1: Dziedzictwo dla rozwoiu

Wskaznik produktu: Ilosc dzialan na rzecz zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego, rozwoju
infrastruktury kulturalnej.

V. Limit dostepnych srodków w ramach oglaszanego naboru: 300 tys. zl.

VI. Forma wsparcia i informacja o ograniczeniach w wysokosci kwot pomocy:
1) forma: refundacja poniesionych kosztów

2) intensywnosc pomocy:

a) 63/63 % kosztów kwalifikowalnych - jednostki sektora finansów publicznych

b) do 70% kosztów kwalifikowalnych - podmioty wykonujace dzialalnosc gospodarcza
c) do 95% kosztów kwalifikowalnych - pozostale podmiot y/ w tym organizacje

poza rzadowe.

3) maksymalna wysokosc pomocy: do 50000/00 zl.

VII. Warunki udzielenia wsparcia:
Operacja musi:

a) spelnic warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

24 wrzesnia 2015 r. w sprawie szczególowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach poddzialania "Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez spolecznosc" objetego Programem Rozwoju Obszarów

Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570 z pózno zm.).

b) spelnic warunki oceny wstepnej (formalnej),
c) spelnic warunki oceny pod wzgledem zgodnosci z PROW,
d} zostac uznana za zgodna z LSR,tj. przyczynic sie do osiagniecia co najmniej jednego wskaznika

celu ogólnego, co najmniej jednego wskaznika celu szczególowego oraz wpisac sie w co
najmniej jedno przedsiewziecie okreslone w LSR,

e} uzyskac wymagana minimalna liczbe punktów w ocenie operacji wedlug lokalnych kryteriów

wyboruJ tj. osiagnac w wyniku oceny zespolowej wniosku limitu, co najmniej 50% maksymalnej

mozliwej do uzyskania przez wniosek liczby punktów.

Operacja moze zostac wybrana do dofinansowania o ile limit dostepnych w ramach naboru srodków

finansowych nie zostanie wykorzystany na operacje, które uzyskaly wyzsza liczbe punków.
Wnioski, które pozytywnie przejda ocene zostana umieszczone na liscie operacji wybranych do
dofinansowania. O pozycji na liscie decyduje liczba uzyskanych punktów. W przypadku równej liczby

punktów przyznanych kilku wnioskom o miejscu na liscie decyduje:
l} wyzszy stopien realizacji wskazników LSR,a jesli jest równy to:
2} przyznane punkty za innowacyjnosc projektuJ a jesli sa równe to:

3} przyznane punkty za wspólprace z innymi podmiotami, a jesli sa równe to:
Przewodniczacy Rady zarzadza jawne glosowanie przez podnieSienie reki w celu ustalenia

kolejnosci na liscie, a jesli sa równe to:

4} decyduje glos Przewodniczacego.

VIII. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest

warunkiem wyboru operacji:
1. Kryteria wyboru operacji stanowia odrebny zalacznik do ogloszenia o naborze i sa dostepne na

stronie internetowej Stowarzyszenia LGD AKTYWNI RAZEM www.aktvwnirazem.pl

2. Operacje:
l} skladane przez jednostki sektora finansów publicznych: kryteria nr 1- 11/

a} maksymalna ilosc punktów mozliwych do zdobycia: 160 pkt.
b} minimalna ilosc punktów niezbednych do wyboru operacji: 80 pkt.

2} skladane przez pozostalych wnioskodawców: kryteria nr 1 - 12/

a) maksymalna ilosc punktów mozliwych do zdobycia: 170 pkt.



b) minimalna ilosc punktów niezbednych do wyboru operacji: 85 pkt.

IX. Wymagane dokumenty:
1. Uzasadnienie zgodnosci z lokalnymi kryteriami wyboru na formularzu, którego wzór stanowi

zalacznik 1 do ogloszenia - Uzasadnienie zgodnosci z lokalnymi kryteriami wyboru, oraz inne
zalaczniki niezbedne do potwierdzenia spelnienia lokalnych kryteriów wyboru.

2. Zalacznik 2 Zobowiazanie Beneficjenta.
3. Zalacznik 3 Oswiadczenie o wyrazeniu zgody na przesylanie korespondencji droga elektroniczna

(zgoda na wykorzystanie elektronicznego systemu powiadamiania i informowania).

X. Informacja o miejscu udostepnienia dokumentów:
Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o platnosc oraz umów o udzielenie wsparcia

dostepne sa w wersji elektronicznej na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz na stronie internetowej Biura Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów

Wiejskich Województwa Mazowieckiego www.mazowieckie.ksow.pl w zakladkach poswieconych
wsparciu dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader objetej PROW 2014-2020.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, kryteria wyboru operacji, zasady przyznawania punktów

z spelnienie danego kryterium oraz procedura oceny wniosków i wyboru operacji, zamieszone sa na
stronie www.aktvwnirazem.pl.

XI. Czas realizacji projektu

Operacja musi byc zrealizowana nie pózniej niz w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie pózniej
niz do dnia 31 grudnia 2022 r.

XII. Doradztwo

Lokalna Grupa Dzialania AKTYWNI RAZEM zapewnia bezplatne doradztwo w biurze Stowarzyszenia

w Gabinie przy ul. Stary Rynek 15 oraz w biurze w Lacku przy ul. Brzozowej 1, tel.: 24276 61 33,
e-mail: aktvwni.razem@>wp.pl.

Lokalna Grupa Dzialania AK1YWNI RAZEM

09-530 Gabin, ul. Stary Rynek 16, tel/fax: (24) 276 6133; e-mail: aktvwni.razem(a)wD.DI; www.aktvwnirazem.DI

KRS OOOOS49944; REGON 3611S1989; NIP 77432227766


