STOWARZYSZENIE „PARTNERSTO PÓŁNOCNEJ JURY”
Złoty Potok ul. Kościuszki 7 42-253 Janów
tel. 34 327 89 43; e-mail: biuro@jura-ppj.pl; www.jura-ppj.pl

STOWARZYSZENIE „PARTNERSTWO PÓŁNOCNEJ JURY”
ogłasza

KONKURS nr 4/2016/I

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020
na przedsięwzięcie 1.3.3

BUDOWA LUB DOSKONALENIE OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY
TURYSTYCZNEJ, REKREACYJNEJ, KULTURALNEJ
opisane w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” na lata 2014-2020 (LSR)
1. Zakres tematyczny operacji:

 Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności
lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z
wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,
 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
24.09.2015 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 PROW na lata
2014–2020 (Dz.U. z 2015r. poz. 1570 z późn. zm.)

2. Termin składania wniosków: 29.09.2016r. – 12.10.2016r.
3. Miejsce i tryb składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury"
ul. Kościuszki 7 Złoty Potok, 42-253 Janów
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura Stowarzyszenia
„Partnerstwa Północnej Jury”

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach
w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (każdy egzemplarz wniosku powinien
być trwale spięty i umieszczony w oddzielnym skoroszycie lub segregatorze)
oraz fakultatywnie w wersji elektronicznej na płycie CD, przy czym wersja elektroniczna
winna zawierać formularz wniosku o przyznanie pomocy i skany załączników.
Wnioski należy składać osobiście lub przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną
w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
4. Limit środków dostępnych w konkursie: 2 227 000 zł
5. Forma wsparcia:

 Refundacja (zgodnie z Rozporządzeniem, o którym mowa w pkt 1)

6. Warunki udzielenia wsparcia:

 Zgodnie z warunkami zawartymi w Rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 1
 Operacja musi być zgodna z LSR Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”, tzn.
z przedsięwzięciem 1.3.3: Budowa lub doskonalenie ogólnodostępnej infrastruktury
turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej 1.3: Zachowanie dziedzictwa lokalnego, rozwój
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej oraz celem ogólnym
1: Wielokierunkowy i innowacyjny rozwój obszaru.
Operacja musi realizować wskaźnik:
- rezultatu: Zmodernizowana infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i kulturalna,
mierzony liczbą osób korzystających z infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej
i kulturalnej
- produktu: Nowe lub udoskonalone obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
mierzony liczbą, nowych lub udoskonalonych obiektów infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej.
 Operacja musi uzyskać co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów zgodnie z
Kartą oceny operacji konkursowych, własnych i grantów. Maksymalna liczba
punktów możliwa do uzyskania - 50.

7. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji:

 Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie
podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z wymaganymi załącznikami,

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Upoważnienie do złożenia wniosku o przyznanie pomocy – jeżeli dotyczy.
Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku
o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z
wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności
gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i
Rozporządzeniem, o którym mowa w pkt 1.
8. Miejsce udostępnienia dokumentów:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o
przyznaniu pomocy, Procedury oceny i wyboru operacji konkursowych i własnych wraz z
załącznikami oraz Kryteria oceny i wyboru operacji konkursowych i własnych są dostępne na
stronie www.jura-ppj.pl pod linkiem http://www.jura-ppj.pl/kategorie/dla_wnioskodawcy
oraz Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia
„Partnerstwo Północnej Jury”, jest dostępna na stronie www.jura-ppj.pl pod linkiem
http://www.jura-ppj.pl/kategorie/strategia_rozwoju_lokalnego oraz
w siedzibie
Stowarzyszenia.
Informacje udzielane są w siedzibie Stowarzyszenia oraz pod numerem telefonu: 34 3278943.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

