Choceń, 27.12.2018r.

Ogłoszenie o naborze wniosków
Numer konkursu LGD: 2/2018/EFS/PG
Typ projektu: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i
animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu
z zakresu tematycznego: Usług wzajemnościowych, samopomocowych; lidera lub animatora
aktywności lokalnej oraz obywatelskiej i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności
lokalnej i animacji społecznej
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie: 2.Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej i inicjatyw społecznych,
kulturalnych i edukacyjnych.
Cel ogólny: 2.Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze
LGD.
Cel szczegółowy: 2.2 Tworzenie i rozwój oferty aktywizacyjnej i integracyjnej mieszkańców obszaru
LSR.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 11: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR
Europejskiego Funduszu Społecznego
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I. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU

Termin, od którego można składać wnioski – 21.01.2019
Termin, do którego można składać wnioski – 08.02.2019
Termin rozstrzygnięcia konkursu – II kwartał 2019
II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki: ul. Włocławska 16, 87-850
Choceń, w godzinach pracy biura tj. w poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.30 do 15.30, środa od
7.30 do 17.00, w piątek od 7.30-14.00.
III. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU

Formularz wniosku o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych
w Ogłoszeniu o naborze) należy pobrać ze strony www.kujawiaki.pl i wypełnić elektronicznie.
Wersję ostateczną kompletnie wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu należy
wydrukować i podpisać (pieczątka podmiotu lub pieczątka/i imienne osoby/osób upoważnionej/ych).
Wymaga się zachowania czytelności wszystkich formularzy składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie
o naborze wniosków.
Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek osobiście lub przez osobę wyznaczoną przez grantobiorcę.
Złożenie wniosku o powierzenie grantu jest potwierdzane przez pracownika biura LGD na pierwszej
stronie wniosku oraz na kopii pierwszej strony wniosku (na egzemplarzu grantobiorcy).
Uwaga! Wniosek należy wypełnić zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze
i instrukcjami, które są wskazane we wzorze wniosku o powierzenie grantu.
IV.WSKAŹNIKI RODUKTU I REZULTATU

W ramach realizowanego przedsięwzięcia należy osiągnąć następujące wskaźniki:
Wskaźnik produktu:
- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w
programie;
- liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie;
- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej
integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym;
- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w
postaci usług wzajemnościowych lub samopomocowych.
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Wskaźnik rezultatu:
- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność
społeczna;
- liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których
nastąpił wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym;
- liczba wdrożonych inicjatyw wzajemnościowych lub samopomocowych;
- liczba animatorów lub liderów lokalnych, która uzyskała wsparcie z EFS, świadcząca lub gotowa do
świadczenia usługi po zakończeniu projektu.
- wskaźnik efektywności społecznej minimum 34%.
V. KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU

Wszystkie podmioty posiadające zdolność prawną z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób
prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).
VI. DO KOGO MA BYĆ SKIEROWANY PROJEKT (GRUPA DOCELOWA)

1. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów:
- wiejskich oraz miast do 20 tys. mieszkańców pełniących rolę centrów społecznogospodarczych w regionie objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju;
- miast powyżej 20 tys. mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju;
2. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie,
w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym) w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze;
VII. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT

Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji
społecznej z wykorzystaniem m.in.:
a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Uwaga!
1. Wszystkie działania podejmowane w ramach pkt. a, b i c winny wspierać rozwiązania, które
pozwalają na organizowanie i animacje społeczności lokalnej. Tworzenie „zamkniętych działań”
skierowanych tylko do jednej z grup społeczności lokalnej, nie wpisują się w ww. rozwiązania,
ponieważ nie angażują, nie animują ani nie integrują osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze
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społecznością mieszkańców. Działania takie powinny włączać osoby zagrożone wykluczeniem
społecznym w działania na rzecz mieszkańców, ale także włączać mieszkańców w działania na rzecz
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2.Realizowane projekty w ramach pkt. C inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności
lokalnej i animacji społecznej nie powinny być skoncentrowane na wsparciu dzieci. Uczestnictwo
dzieci w tych projektach powinno być łączone ze wsparciem dorosłych dla zapewnienia
kompleksowości wsparcia i realizacji zamierzonych celów. Dzieci mogą być również objęte
wsparciem we wszystkich typach (pkt. a, b i c) jako otoczenie.
VIII. FORMA WSPARCIA I POZIOM DOFINANSOWANIA O POWIERZENIE GRANTU

Forma wsparcia: 100% zaliczka
Wysokość maksymalna grantu wynosi 50 000,00 zł i stanowi 95% środków z Europejskiego
Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.
Grantobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego - w wysokości nie mniejszej niż 5%
wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.
IX.ALOKACJA ŚRODKÓW W NABORZE

Całkowita kwota środków przeznaczonych na projekty objęte grantem w naborze wynosi
750 000,00 PLN.
X.
ZASADY
UDZIELANIA
W RAMACH EFS

WSPARCIA

NA

PROJEKTY

OBJĘTE

GRANTEM

Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte
grantem w ramach EFS, stanowiących załącznik do Ogłoszenia oraz dostępnych na stronie
internetowej LGD (www.kujawiaki.pl) oraz w biurze LGD.
XI. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU

Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki czynnego w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30,
środa od 7.30-17.00 i piątek 7.30-14.00.
Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem 54- 284 -66 69, w godzinach pracy biura LGD.
W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie przygotowania
wniosku o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD.
XII. ZAŁĄCZNIKI
1. Wzór Wniosku o powierzenie grantu (EFS)
2. Wzór Umowy o powierzenie grantu
3. Wzór Wniosku o płatność
4. Kryteria oceny i wyboru projektów objętych grantem z EFS
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5. Karta zgodności projektu LSR
6. Karta oceny projektu wg lokalnych kryteriów wyboru
7. Procedury wyboru i oceny Grantobiorców wraz z Procedurą wdrażania projektów objętych
grantem w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (Oś11)
8. Katalog stawek maksymalnych
9. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Dorzecza

Zgłowiączki

http://www.kujawiaki.pl/images/lsr_dorzecza_zglowiaczki_-

_26.10.2018_2e066.pdf
10. Zasady udzielenia wsparcia na projekty objęte grantem
11. Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej
12. Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9
13. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR,EFS oraz FS
14. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i ubóstwa
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