Odolion, 26.02.2019 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków
Numer naboru: 3/G/2019
Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie
wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP 2a) usługi wzajemnościowe, samopomocowe
TYP 2b) lider lub animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej
TYP 2c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

Stowarzyszenie
„Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia
„Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” na lata 2014-2020
Przedsięwzięcie: Aktywna integracja społeczna lub społeczno-zawodowa
(Typ 2a, 2b, 2c SZOOP RPO WK-P)
Cel szczegółowy: Poprawa sytuacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez
zwiększenie aktywności społecznej lub społeczno-zawodowej.
Cel ogólny: Stworzenie miejsca dostatniego życia wspólnoty ludzi przedsiębiorczych, skupionych wokół
partnerskiej współpracy, posiadających wizję własnego rozwoju w oparciu o zasoby lokalne.

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 – 18.03.2019 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 01.04.2019 r.
Termin rozstrzygnięcia naboru – II kwartał 2019 roku
II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, 87-700 Aleksandrów Kujawski, Odolion, ul.
Piaskowa 4, w godzinach pracy biura, tj. poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek od 7:30 do 15:30.
III. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU
Formularz wniosku o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych w
Ogłoszeniu o naborze) należy pobrać ze strony www.ziemiakujawska.pl i wypełnić elektronicznie.
Wersję ostateczną kompletnie wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu należy
wydrukować i podpisać (pieczątka podmiotu oraz pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/ych).
Wymaga się zachowania czytelności wszystkich formularzy składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o
naborze wniosków.
Wniosek wraz z załącznikami, w tym z wersją elektroniczną (plik *.pdf nagrany na płytę CD lub pendrive)
należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie (wskazanie adresata, nadawcy i numeru naboru).
Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek:
a) osobiście lub przez osobę wyznaczoną przez wnioskodawcę (dostarczyciel otrzyma
potwierdzenie wpływu przesyłki) – decyduje data wpływu do biura LGD
lub
b) poprzez nadanie (za potwierdzeniem odbioru) w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego
operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1481) – decyduje data wpływu do biura LGD.
Po złożeniu następuje komisyjne otwarcie koperty zgodnie z Procedurą oceny i wyboru projektów EFS.
Uwaga! Wniosek należy wypełnić zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze i
instrukcjami, które są wskazane we wzorze wniosku o dofinansowanie.
IV. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
O grant mogą się ubiegać1:
- wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
Uwaga! W ramach przedmiotowego konkursu jeden wnioskodawca może złożyć nie więcej niż 3 wnioski
o dofinansowanie. W przypadku złożenia większej liczby wniosków o dofinansowanie wszystkie złożone
wnioski przez danego wnioskodawcę zostają odrzucone.
Grupa docelową, w ramach ogłaszanego naboru mogą być osoby spełniające poniższe kryteria:
•
osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR,

1

W przypadku typu projektu 1a i 1b, gdy w projekcie planowane jest świadczenie usług społecznych, w szczególności usług
opiekuńczych, wówczas usługi te są realizowane przez podmioty prowadzące w swojej działalności statutowej usługi społeczne
lub przez podmioty prowadzące w swojej działalności jednocześnie usługi społeczne i zdrowotne (w przypadku realizacji w
ramach jednego projektu usług społecznych i zdrowotnych).
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•
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).
Obie grupy muszą zamieszkiwać teren objętym LSR Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”.
Grantobiorca jest zobowiązany do zweryfikowania miejsca zamieszkania uczestników projektu.
Uwaga! Uczestnicy projektu mogą skorzystać ze wsparcia maksymalnie w jednym projekcie
dofinansowanym w ramach niniejszego naboru. Grantobiorcy przy rekrutacji uczestnika będą
zobligowani do weryfikacji tego kryterium kwalifikowalności uczestnika. Udział jednego uczestnika w
drugim i kolejnym projekcie stanowić będzie przesłankę o nie kwalifikowalności. Decydować będzie w
tym przypadku data rozpoczęcia udziału w projekcie.
W projekcie trzeba objąć wsparciem min. 8 uczestników, którzy są osobami zagrożonymi ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym.
Nie przewiduje się możliwości realizacji wsparcia wyłącznie dla otoczenia osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym.
Okres i termin realizacji projektu:
Data końcowa realizacji projektu nie powinna być dłuższa niż 31.12.2020 r.
V. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT?
Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia
rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
a) usługi wzajemnościowe, samopomocowe,
b) lider lub animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.
W typie 2 c, gdzie jest mowa o organizowaniu społeczności lokalnej i animacyjnej mogą być
realizowane projekty z udziałem dzieci, ale nie powinny być skoncentrowane tylko i wyłącznie na tej
grupie docelowej.
Obowiązkiem wnioskodawcy jest wskazanie, w jaki sposób projekt wpisuje się w cel ogólny oraz cel
szczegółowy LSR. Wnioskodawca zobligowany jest również do wskazana w jakie przedsięwzięcie oraz typ
projektu wpisuje się projekt i odpowiednio to uzasadnić.
Wnioskodawca wypełniając wniosek powinien kierować się zapisami ujętymi we wzorze wniosku o
dofinansowanie, instrukcją wypełniania wniosku o powierzenie grantu oraz zapisami „Ogłoszenia o
naborze wniosków”.
Uwaga! W ramach niniejszego naboru, co do zasady wszystkie działania w ramach projektu należy
realizować na obszarze powiatu aleksandrowskiego, tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np.
gdy dana forma wsparcia nie jest dostępna w na danym obszarze), możliwa jest realizacja poza
obszarem. Niemniej jednak taka sytuacja wymaga szczegółowego uzasadnienia we wniosku o
dofinansowanie projektu.
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VI. FORMA WSPARCIA I POZIOM DOFINANSOWANIA
Forma wsparcia: refundacja
Wysokość maksymalna grantu wynosi 50 000,00 zł i stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu
Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.
Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego - 5% wydatków kwalifikowalnych
projektu objętego grantem.
Wnioskodawca sporządza budżet w oparciu o Katalog stawek maksymalnych, stanowiący załącznik do
niniejszego ogłoszenia o naborze.
VII. ALOKACJA ŚRODKÓW W NABORZE
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze
wynosi 350 000,00 PLN.
VIII. ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM W RAMACH EFS
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
(www.ziemiakujawska.pl) i w biurze LGD.
IX. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU
Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” czynnego w godzinach: od poniedziałku do piątku od
godz. 7:30 do 15:30.
Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub na e-mail: ziemia.kujawska@wp.pl, 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 - Zasady udzielania
doradztwa stanowią załącznik do Ogłoszenia.
Preferuje się wnioskodawców, którzy w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu korzystali
ze wsparcia doradczego oferowanego przez LGD w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD.
X. ZAŁĄCZNIKI
Załączniki dotyczące Ogłoszenia naboru wniosków:
Załącznik nr 1 wzór - Wniosek o powierzenie grantu
Załącznik nr 2 wzór – Budżet projektu
Załącznik nr 3 Oświadczenie o wyodrębnionym e-mail
Załącznik nr 4 Kryteria oceny i wyboru projektów EFS
Załącznik nr 5 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR,EFS oraz FS
Załącznik nr 6 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i ubóstwa
Załącznik nr 7 Umowa o powierzenie grantu (EFS)
Załącznik nr 8 Karta oceny zgodności projektu z LSR
Załącznik nr 9 Karta oceny projektu wg lokalnych kryteriów wyboru
Załącznik nr 10 Katalog stawek maksymalnych
Załącznik nr 11 Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem, nabór 3/G/2019
Załącznik nr 12 Wzór pełnomocnictwa
Załącznik nr 13 Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9
Załącznik nr 29 Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej
Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”
na lata 2014-2020
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Materiały pomocnicze:
Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu EFS
FAQ Pytania i odpowiedzi do Zasad udzielania wsparcia na projekty grantowe
Minimalne wymagania świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej
Zasady udzielania doradztwa.
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