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Ogłoszenie nr 3/ 2016 1
z dnia 14.10.2016 r.2
o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD
w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Nyskie Księstwo Jezior i Gór
Lokalnej Strategii Rozwoju
Zarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór realizującego Lokalną Strategię
Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD,
zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.
Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków:
I. Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami:
W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące:
Przedsięwzięcia 2.1.2 - rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
mieszczącego się w zakresie określonym przepisami § 2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1570 oraz z 2016 r. poz. 1390), zwanego dalej rozporządzeniem.
Cel ogólny - Zapewnienie nowoczesnych usług oraz atrakcyjnej oferty turystycznokulturalnej.
Cel szczegółowy – Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej Nyskiego Księstwa
Jezior i Gór.
Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie: budowy lub przebudowy ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.
II. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o przyznanie pomocy:
Podmioty zainteresowane udziałem w naborze i realizacją operacji powinny złożyć
wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w dwóch wersjach papierowych, które będą
następnie przedmiotem oceny przez Radę Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór
oraz w przypadku wniosków wybranych do finansowania przez samorząd województwa,
w podanym poniżej miejscu: Biuro Nyskiego Księstwa Jezior i Gór ul. Kolejowa 15, 48-300
Nysa
Numeracja ogłoszenia powinna być zgodna z zasadami określonymi w Wytycznych Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2016 r. nr 2/1/2016 – w formacie: kolejny numer naboru w danym roku/ rok, w
którym kończy się nabór.
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Wnioskodawca może również, oprócz tego, złożyć wniosek w wersji elektronicznej.
W okresie od dnia 31.10.2016 r. do dnia 14.11.2016 r. godz. 15:30
Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Datą złożenia wniosku jest
data faktycznego wpływu wniosku do Biura Nyskiego Księstwa Jezior i Gór ul. Kolejowa
15, 48-300 Nysa.

Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika albo przez
osobę upoważnioną.
Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą podlegały ocenie.
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami powinny zostać
sporządzone na właściwych formularzach, o którym mowa w pkt VIII ppkt 1 niniejszego
ogłoszenia, podpisane i wypełnione zgodnie z instrukcjami ich wypełniania.
Za prawidłowe sporządzenie wniosku i załączników odpowiada wnioskodawca. Po
upływie terminu wyznaczonego na składanie wniosków, Wnioskodawcy nie przysługuje
prawo do uzupełniania lub poprawiania wniosku lub jego załączników. Ewentualne
uzupełnienia lub wyjaśnienia dotyczące złożonego wniosku mogą mieć miejsce
wyłącznie na wezwanie Stowarzyszenia.
III. Forma, wysokość przyznawanej pomocy, w tym ograniczenia w wysokości kwoty
pomocy wynikające z LSR:
Pomoc na realizację operacji ma postać refundacji kosztów kwalifikowalnych
operacji,
w wysokości zgodnej z przepisami rozporządzenia, tj.:
 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność
gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej;
 100% – w przypadku pozostałych podmiotów;
 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów
publicznych.
Ograniczenia w wysokości kwoty pomocy: maksymalna kwota pomocy wynosi
200 000,00 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych).
IV. Warunki przyznania pomocy.
Pomoc może zostać przyznana wnioskodawcy, który we wskazanym w pkt II ogłoszenia
terminie złożył wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami dotyczący realizacji operacji:
1) zgodnej z zakresem tematycznym wskazanym w pkt I niniejszego ogłoszenia;
2) zgodnej z Lokalną Strategią Rozwoju;
3) która, w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru,
uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów określoną w pkt V ogłoszenia;
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Za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju (pkt 2) może zostać uznana operacja, która:
a) zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie
zaplanowanych w LSR wskaźników;
b) jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w
szczególności jest zgodna z zasadami określonymi w wytycznych wydanych w ramach
tego Programu,
Za zgodne z LSR uznaje się w szczególności takie operacje, które przyczynią się do
osiągnięcia w ramach niniejszego naboru co najmniej jednego z następujących
wskaźników:
1) Budowa nowego lub modernizacja istniejącego obiektu infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej.
Ponadto do warunków przyznania pomocy należy:
1) Spełnienie warunków przyznania pomocy określonych w rozporządzeniu,
2) Spełnienie warunków, które nie są określone w rozporządzeniu, ale wynikają z innych
przepisów prawa mających zastosowanie do aplikowanych operacji.
V. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.
Aby operacja została poddana ocenie z punktu widzenia kryteriów wyboru operacji i
mogła zostać wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie ocenę zgodności z:
zakresem tematycznym i LSR,
Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego naboru:
1) Ochrona środowiska lub klimatu
2) Wykonalność operacji
3) Obszar oddziaływania operacji
4) Tworzenie miejsc pracy
5) Praca dla grupy defaworyzowanej
6) Wkład własny wnioskodawcy
7) Czas realizacji operacji
8) Miejsce realizacji operacji
9) Spójność wewnętrzna obszaru LGD
10) Innowacyjność

– max. 1 pkt,
– max. 2 pkt,
– max. 2 pkt,
– max. 6 pkt,
– max. 1 pkt,
– max. 2 pkt,
– max. 2 pkt,
– max. 1 pkt,
– max. 1 pkt,
– max. 2 pkt,

Wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, jeżeli uzyska łącznie co najmniej 20 %
punktów możliwych do uzyskania, czyli 4,0 punkty.
Uwaga: W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało taką samą liczbę punktów,
wyższe miejsce na liście zajmuje ta operacja, której dotyczy wniosek wcześniej złożony w
danym naborze. (zgodnie z § 24 ust. 10 Regulaminu Rady – organu decyzyjnego
stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór).
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VI. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków
przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji.
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1) fiszkę projektową, zawierającą opis operacji oraz uzasadnienie planowanych
wydatków;
2) dokumenty (jeżeli są wymagane) niezbędne do potwierdzenia spełniania określonych
kryteriów wyboru operacji.
3) załączniki do wniosku o przyznanie pomocy określone w sekcji B.VII.
INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH wniosku o przyznanie pomocy, które wg
zapisów instrukcji wypełniania wniosku – wersja: PROW 2014-2020_19.2/2z są
obowiązkowe dla danego podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy i danej
operacji planowanej do realizacji, ze względu na jej specyfikę.
VII.Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru.
Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi: 500 000,00 zł. (słownie: pięćset
tysięcy złotych)
VIII. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie
pomocy, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o udzielenie przyznanie
pomocy oraz innych dokumentów istotnych z punktu widzenia wnioskodawcy.
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej pod
adresem:
pobierz (excel) - wersja 2z
pobierz (pdf) - wersja 2z
2) Formularz wniosku o płatność dostępny jest w wersji elektronicznej pod adresem:
pobierz (excel) - wersja 2z
pobierz (pdf) - wersja 2z
3) Formularz umowy o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej pod
adresem: pobierz (formularz umowy), oraz zał. 1, zał. 2, zał. 3, zał. 4, zał. 5, zał. 5a
4) Lokalna Strategia Rozwoju, o której mowa w pkt IV ppkt 2, dostępna jest w wersji
elektronicznej pod adresem:
.
http://www.nyskieksiestwo.turystyka.net/UserFiles/File/2016/lsr/lsr_strategia_2016.pdf

5) Wzór fiszki projektowej, o której mowa w pkt VI ppkt 1 dostępny jest w wersji
elektronicznej pod adresem: http://ksiestwo.nysa.pl/procedury-naboru-wnioskowobowiazujaca/ - załącznik nr 4 do procedury naboru wniosków (kryteria wyboru
operacji).
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6) Opis kryteriów wyboru operacji (uszczegółowienie kryteriów) dostępny jest pod
następującym adresem:
 http://ksiestwo.nysa.pl/procedury-naboru-wnioskow-obowiazujaca/ - załącznik nr 5
do procedury naboru wniosków (kryteria wyboru operacji).
 http://www.nyskieksiestwo.turystyka.net/UserFiles/File/2016/lsr/lsr_strategia_2016
.pdf - Lokalna Strategia Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 20142020 - strony 53-55 dokumentu,
 http://ksiestwo.nysa.pl/procedury-naboru-wnioskow-obowiazujaca/ - karta oceny
przedsięwzięcia 2.1.2
7) Inne dokumenty, które mogą mieć istotne z punktu widzenia wnioskodawcy:
 Procedura przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez
stowarzyszenie Nyskie Księstwo Jezior i Gór, dostępna jest pod adresem http://ksiestwo.nysa.pl/procedury-naboru-wnioskow-obowiazujaca/
 Regulamin Rady – Organu Decyzyjnego stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i
Gór, dostępny jest pod adresem - http://ksiestwo.nysa.pl/regulamin-rady/
 Broszura informacyjna dla beneficjentów pomocy PROW 2014-2020 – poradnik
jak unikać najczęściej popełnianych błędów, dostępny jest pod adresem –
.
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/Publikacjebiblioteka/2015/Jak_unikac_bledow_ubiegajac_sie_o_wsparcie_z_PROW_20142020.pdf
 Wytyczne nr 2/1/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w zakresie jednolitego
i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z
realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach
działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dostępne
są pod adresem – http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/ProgramRozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Rozwoj-Lokalny-Kierowany-przezSpolecznosc-RLKS
 Instrukcje wypełniania wniosków o przyznanie pomocy, Instrukcje wypełniania
wniosków o płatność, Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy, Załączniki do
wniosku o płatność oraz inne dokumenty, dostępne są pod adresem http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnegokierowanego-przez-spolecznosc.html
 Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów wyboru
grantobiorców stosowanych w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju
przez stowarzyszenie Nyskie Księstwo Jezior i Gór – dostępna jest pod adresem http://ksiestwo.nysa.pl/procedura-zmiany-kryteriow-obowiazujaca/
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