Cele Lokalnej Strategii Rozwoju LGD - Forum Powiatu Garwolińskiego na lata 2014-2020
1.
Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru
Lokalnej Grupy Działania – Forum Powiatu
Garwolińskiego

1.1.
Poprawa stanu infrastruktury
turystycznej, rekreacyjnej,
kulturowej służącej lokalnej
społeczności

1.1.1.
Kształtowanie
obszaru przestrzeni
publicznej

1.2.
Budowanie,
zachowanie i
promocja
dziedzictwa
lokalnego

1.2.1.
Ochrona,
zagospodarowanie,
porządkowanie
lokalnych zasobów
historycznych,
kulturowych,
przyrodniczych
charakterystycznych
dla regionu

2.
Rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości
wykorzystującej lokalne zasoby

1.3.
Wspieranie i
promowanie
aktywności
lokalnej

1.3.1.
Promocja obszaru
LGD

2.1.
Tworzenie nowych
miejsc pracy na
obszarze LGD

2.1.1.
Utworzenie
działalności
gospodarczej szansą
na lepsze jutro

2.1.2.
Rozwój działalności
gospodarczej,
kluczem do sukcesu
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2.2.
Wzrost świadomości
społeczności lokalnej w
zakresie przedsiębiorczości
opartej o lokalne zasoby

2.2.1.
Wzmocnienie kapitału
społecznego oraz
wzrost kompetencji
zawodowych lokalnej
społeczności poprzez
warsztaty i szkolenia

KSZTAŁTOWANIE OBSZARU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
Zakres: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Projekty: świetlice wiejskie, place zabaw, siłownie plenerowe i inne operacje służące zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.
Beneficjent: gminy, instytucje kultury, dla których organizatorem jest JST.
Poziom dofinansowania:

 refundacja 63,63% kosztów kwalifikowanych - jednostki sektora finansów publicznych
 refundacja nie więcej niż 100% kosztów kwalifikowanych - pozostałe podmioty
 maksymalnie 300 tys. zł wsparcia na operację
OCHRONA, ZAGOSPODAROWANIE, PORZĄDKOWANIE LOKALNYCH ZASOBÓW
KULTUROWYCH, PRZYRODNICZYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA REGIONU

HISTORYCZNYCH,

Zakres: Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
Beneficjent: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, gminy, instytucje kultury
(dla której organizatorem jest JST) oraz parafie i związki wyznaniowe.
Projekty: kultywowanie oraz rozwój dziedzictwa kulturalnego regionu, zachowanie obrzędów, tradycji, ginących zawodów, itp. oraz
troski o zabytki kultury materialnej i niematerialnej; renowacja ołtarzy lub organów; wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
i młodzieży oraz zagospodarowania ich czasu wolnego poprzez udział w zajęciach edukacyjnych lub kulturalnych; odbudowa,
renowacja, restauracja albo remont lub oznakowanie obiektów ważnych dla społeczności lokalnej; remont lub wyposażenie
istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje; kultywowanie: miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,
języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła; prowadzenie badań nad obszarem LGD.
Poziom dofinansowania:

 refundacja 63,63% kosztów kwalifikowanych - jednostki sektora finansów publicznych
 refundacja nie więcej niż 100% kosztów kwalifikowanych - pozostałe podmioty
 maksymalnie 150 tys. zł wsparcia na operację
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PROMOCJA OBSZARU LGD
Zakresy: Zachowanie dziedzictwa lokalnego, Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
Beneficjent: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, gminy, instytucje kultury
(dla której organizatorem jest JST) oraz parafie i związki wyznaniowe.
Projekty: promowanie walorów środowiskowych, kulturowych i turystycznych obszaru LSR; mapy, wydawnictwa, foldery i witryny
internetowe itp. odnoszące się do historii, kultury oraz walorów turystycznych obszaru LSR; promocja produktów lub usług lokalnych.
Poziom dofinansowania:
 refundacja 63,63% kosztów kwalifikowanych - jednostki sektora finansów publicznych
 refundacja nie więcej niż 100% kosztów kwalifikowanych - pozostałe podmioty
 maksymalnie 50 tys. zł wsparcia na operację
UTWORZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO
Zakres: Podejmowanie działalności gospodarczej.
Beneficjent: osoby fizyczne.
Projekty: zakładanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących projekty.
Poziom dofinansowania:
 premia
 50 tys. zł - kwota stała (UWAGA: Nie ma możliwości otrzymania kwoty niższej lub wyżej niż kwota ustalonej premii)
ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, KLUCZEM DO SUKCESU
Zakres: Rozwijanie działalności gospodarczej.
Beneficjent: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, mikro i małe przedsiębiorstwa.
Projekty: rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących projekty.
Poziom dofinansowania:
 refundacja nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych operacji
 maksymalnie 100 tys. zł wsparcia na operację
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WZMOCNIENIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO ORAZ WZROST KOMPETENCJI ZAWODOWYCH LOKALNEJ
SPOŁECZNOŚCI POPRZEZ WARSZTATY I SZKOLENIA
Zakres: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska
i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Beneficjent: osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy.
Projekty: aktywizacja społeczno zawodowa, w tym: szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe i dające nowe umiejętności
zawodowe i społeczne, doradztwo z zakresu tworzenia i wdrażanie społecznych projektów nakierowanych na kultywowanie wartości
środowiska przyrodniczego, Działania edukacyjne zwiększające świadomość ekologiczną mieszkańców. Przedmiotem działań będzie
rozpoczęcie działalności gospodarczej, szczególnie w obszarze ochrony środowiska lub turystyki.
Poziom dofinansowania:





refundacja 63,63% kosztów kwalifikowanych - jednostki sektora finansów publicznych
refundacja nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych - podmioty wykonujące działalność gospodarczą
refundacja nie więcej niż 100% kosztów kwalifikowanych - pozostałe podmioty
maksymalnie 50 tys. zł wsparcia na operację

WYBÓR OPERACJI PRZEZ LGD
Wybór operacji dokonywany jest przez Radę LGD – Forum Powiatu Garwolińskiego. Operacje podlegają: weryfikacji wstępnej,
ocenie zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz ocenie zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju
opracowaną przez LGD – Forum Powiatu Garwolińskiego, zgodnie z Kartą oceny wniosku i wyboru operacji o udzielenie wsparcia
stanowiącą załącznik do Procedur oceny wniosków, wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia. Wybór operacji dokonywany jest
na podstawie lokalnych kryteriów wyboru przy uzyskaniu co najmniej 30% maksymalnej liczny punktów. Według ilości punktów
otrzymanych w wyniku oceny według lokalnych kryteriów, LGD tworzy listę operacji wybranych do dofinansowania. Operacje, które
zostaną umieszczone na liście zostają wybrane do finansowania, według kolejności na liście i dostępności środków w danym naborze.
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LOKALNE KRYTERIA WYBORU
1. Korzystanie z doradztwa pracowników biura LGD na etapie wnioskowania – 3 pkt.
2. Pozytywny wpływ operacji na poprawę stanu środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR (zmniejszanie hałasu,
zanieczyszczeń, lub promieniowania poprzez modernizację dotychczasowego źródła emisji lub zastąpienie go innym urządzeniem,
maszyną, środkiem transportu lub rozwiązaniem technicznym) – 3 pkt.
3. Pozytywny wpływ na poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru (wybudowanie lub wyremontowanie obiektu, który
zwiększy ofertę turystyczną miejscowości; zakup sprzętu, urządzeń lub wyposażenia lokalu użytkowego, które zwiększą ofertę
turystyczną miejscowości; zrealizowaniu działań promocyjnych i aktywizujących, które mogą mieć pozytywny wpływ na
wizerunek turystyczny miejscowości; rozwinięciu działalności około turystycznej) – 3 pkt.
4. Innowacyjność operacji (zastosowanie lub wprowadzenie nowych lub ulepszonych produktów, technologii, metod organizacji lub
marketingu poprzez praktyczne wykorzystanie zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych lub społecznych unikalnych
i charakterystycznym na obszarze LGD. Innowacyjne może być ich nietypowe, niestandardowe wykorzystanie czy promocja):
 3 pkt. – innowacyjność na poziomie gminy
 6 pkt. – innowacyjność na poziomie obszaru LGD
5. Pozytywne oddziaływanie na grupy defaworyzowane (osoby poniżej 25 roku życia, osoby po 45 roku życia):
 3 pkt. – pozytywne oddziaływanie na jedną grupę defaworyzowaną
 6 pkt. – pozytywne oddziaływanie na dwie grupy defaworyzowane
6. Wkład własny wnioskodawcy w finansowanie projektu:
 2 pkt. – deklarowany wkład własny jest wyższy od minimalnego o maksymalnie 5 p. p.
 4 pkt. – deklarowany wkład własny jest wyższy od minimalnego o wartość w przedziale 5 - 10 p. p.
 6 pkt. – deklarowany wkład własny jest wyższy od minimalnego o więcej niż 10 p. p
7. Wypływ operacji na osiągnięcie wskaźników LSR ponad wymagane minimum – 5 pkt.
8. Komplementarność projektu z innymi projektami (komplementarność międzyprogramowa, terytorialna bądź sektorowa
z innymi projektami realizowanymi ze środków ze środków europejskich, które zostały zrealizowane, są w trakcie realizacji lub
zostały zaakceptowane do realizacji w szczególności: przy realizacji projektu są wykorzystywane efekty realizacji innego projektu,
nastąpi wzmocnienie trwałości efektów jednego przedsięwzięcia realizacją innego, projekty są adresowane do tej samej grupy
docelowej, tego samego terytorium, lub rozwiązują ten sam problem, realizacja jednego projektu jest uzależniona od
przeprowadzenia innego przedsięwzięcia, projekt jest elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów
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komplementarnych, projekt stanowi ostatni etap szerszego przedsięwzięcia lub kontynuację wcześniej realizowanych
przedsięwzięć) – 10 pkt.
9. Zintegrowanie podmiotów, zasobów lub celów (operacja zapewnia zintegrowanie podmiotów, tj. będzie realizowana przez
podmioty z różnych sektorów, jej realizacja zakłada współpracę różnych podmiotów wykonujące cząstkowe zadania składające się
na operację; operacja zapewnia zintegrowanie zasobów, tj. zakłada jednoczesne wykorzystanie różnych zasobów lokalnych,
specyfiki obszaru, miejsc, obiektów oraz elementów stanowiących dziedzictwo przyrodnicze, historyczne, kulturowe; operacja
zapewnia zintegrowanie celów LSR, tj. w ramach operacji realizowane będą cele LSR, które są spójne, powiązane ze sobą oraz
wzajemnie się uzupełniają. Cele LSR planowane do realizacji w ramach operacji będą tworzyć logiczne związki i wzajemnie na
siebie oddziaływać) – 5 pkt.
10. Realizowanie operacji w partnerstwie podmiotów z różnych sektorów (projekt realizowany jest w partnerstwie instytucji
integracji społecznej z instytucją rynku pracy i/lub organizacją pozarządową i/lub podmiotem ekonomii społecznej i/lub
przedsiębiorstwem społecznym, które przyczyni się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki
monitorowania) – 5 pkt.
11. Powstanie dodatkowych nowych miejsc pracy ponad minimum wymagane dla danego typu operacji, wyliczane przy pomocy
Rocznych Jednostek Roboczych RJR (dotyczy tylko zakresów: Podejmowanie działalności gospodarczej i Rozwijanie działalności
gospodarczej):
 0 pkt. – poniżej 0,5 RJR
 3 pkt. – od 0,5 do 1 RJR
 4 pkt. – od 1 do 1,5 RJR
 5 pkt. – od 1,5 do 2 RJR
 6 pkt. – od 2 do 2,5 RJR
 7 pkt. – powyżej 2,5 RJR
12. Miejsce realizacji operacji w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 5 tys. mieszkańców (dotyczy tylko zakresu
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej) – 2 pkt.

7

HARMONOGRAM NABORÓW

ROK

PÓŁROCZE

2016

II

ZAKRES I DOSTĘPNE ŚRODKI
1. Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna, kulturowa – 4 798 800 zł
2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego – 570 000 zł
1. Promocja obszaru LGD – 300 000 zł

I
2017

2. Utworzenie działalności gospodarczej – 2 300 000 zł
3. Rozwój działalności gospodarczej – 1 500 000 zł

II

1. Utworzenie działalności gospodarczej – 700 000 zł – grupy defaworyzowane
2. Rozwój działalności gospodarczej – 1 500 000 zł
1. Promocja obszaru LGD – 160 800 zł

2018

I

2. Wzmocnienie kapitału społecznego – 120 400 zł
3. Wzmocnienie kapitału społecznego – 50 000 zł – grupa defaworyzowana
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