Komunikat dotyczący naborów
nr 8/2018, 3/2018, 20/2017,
19/2017, obowiązujący od dnia
27.08.2018
r.
(tj.
dnia
publikacji komunikatu)
Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy
o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami
Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż
decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego
(uchwała nr
313/4586/2018 z dnia 21 sierpnia
br.) zmianie uległ:
Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu
współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez
podmioty inne niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami
ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami
ryczałtowymi) wraz z załącznikami.

Wprowadzone zmiany dotyczą:
Umowa – wprowadzono zapis wskazujący na obowiązek
stosowania aktualnych Wytycznych w zakresie realizacji
zasady równości szans niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020, a także realizacji projektów
w oparciu o standardy dostępności dla polityki spójności
na lata 2014-2020;
Załącznik nr 2 do umowy: Harmonogram płatności –
usunięto kolumnę dot. kwoty planowanych całkowitych
wydatków do rozliczenia;

Załącznik nr 5 do umowy: Porozumienie w sprawie
przetwarzania danych osobowych – wprowadzono zapis
zgodnie z którym Porozumienie podpisywane jest w imieniu
i na rzecz Partnerów oraz dodano wzór odwołania
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na
poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego
umocowanych;
zmian redakcyjnych.Ww. zmiany nie powodują zachwiania
konkurencyjności, ponieważ proces podpisywania umów nie
został jeszcze rozpoczęty.W załączeniu uaktualnione w
w/w zakresie załączniki do Ogłoszeń o naborach wniosków
w ramach RLKS.komunikat zakres umowy zmiana 24.08.2018

Wynik
naboru
Zapewnienie
dostępności
jakości
przedszkolnej

nr

8/2018większej
wysokiej
edukacji

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art.
21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju
lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu
przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 8/2018 w ramach
PRZEDSIĘWZIĘCIA Wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek
wychowania przedszkolnego na operacje z zakresu typu projektu
nr 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości
edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi
Priorytetowej IX. Rozwój lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja

społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.
Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej
Grupy Działania Biebrzański Dar Natury oraz z ogłoszeniem
naboru
Lista operacji wybranych do dofinansowania
Protokół z posiedzenia Rady
Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju
lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378;
zm.:Dz. U. z 2017 r. poz. 5 i poz. 1475.), podmiotowi
ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia
protestu od negatywnej oceny operacji. Szczegółowe informacje
dotyczące zasad korzystania ze środków odwoławczych
przysługujące składającemu wniosek są zawarte w w art. 22
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem
lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378; zm.:Dz. U. z 2017 r.
poz. 5 i poz. 1475.) oraz w Procedurach wyboru i oceny
operacji pozagrantowych Lokalnej Grupy Działania Biebrzański
Dar Natury. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do
Zarządu Województwa stanowi załącznik do ww. Procedury.
Wzór protestu

Komunikat dotyczący naborów
nr 3/2018, 20/2017, 19/2017,
10/2017, 8/2017, obowiązujący

od dnia 14.06.2018 r.
Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy /
porozumienia
o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami
Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż
decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego
(uchwała nr
299/4244/2018 z dnia 5 czerwca
br.) zmianie uległy:

wzory

minimalnego

zakresu

umowy

o

dofinansowanie

projektu
współfinansowanego
ze
środków
EFS,
realizowanego przez podmiot inny niż LGD (do umów
rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych
niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – w zakresie OWU i
załącznika nr 5 do umowy, tj. Porozumienia w sprawie
przetwarzania danych osobowych;
wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie
projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami
ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami
ryczałtowymi) – dla państwowych jednostek budżetowych
(pjb) – w zakresie wynikającym
z treści Porozumienia oraz załącznika nr 4 tj.
Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych.

Powyższe wynika z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Ww. zmiany nie powodują zachwiania konkurencyjności, ponieważ
proces podpisywania umów nie został jeszcze rozpoczęty.

W załączeniu uaktualnione w ww. zakresie załączniki do
Ogłoszeń o naborach wniosków w ramach RLKS.
Wprowadzane zmiany we wzorach umów mają zastosowanie do
następujących naborów:
Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-021/17
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-059/17
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-060/17
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-014/18
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-036/18

Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie
projektu ze środków EFS (do projektów innych niż rozliczane
kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe
Wzór

minimalnego

zakresu

porozumienia

o

dofinansowanie

projektu ze środków EFS (do projektów rozliczanych kwotami
ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe
Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu
współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot
inny niż LGD (KWOTY RYCZAŁTOWE)

komunikat – zmiana wzorów umów 05 06 2018

Komunikat – nabór nr 8/2018 –
Wzbogacenie
oferty
edukacyjnej
placówek
wychowania
przedszkolnegoobowiązujący
od
dnia
29.05.2018 r
Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż
zmianie uległ :
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia „Warunki udzielenia
wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż
LGD z zakresu typu projektu nr 4 Zapewnienie większej
dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020”
Zmiana dotyczy doprecyzowania ogólnego zapisu w części IV.4.4.
Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków.
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia „Wzór oświadczenia do LGD
Biebrzański Dar Natury” (w związku z wejściem w życie
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólne
rozporządzenie o ochronie danych RODO).
Z uwagi na wprowadzone zmiany poniżej udostępniamy
zaktualizowane załączniki w ramach naboru nr 8/2018:
1. Załącznik nr 1 do ogłoszenia – Warunki udzielenia
wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż
LGD z zakresu typu projektu nr 4 Zapewnienie większej
dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Podlaskiego na lata 2014-2020
2. Załącznik nr 3 do ogłoszenia – Wzór oświadczenia do LGD
Biebrzański Dar Natury
Powyższa zmiana obowiązuje od dnia

29.05.2018 r. (tj. dnia

publikacji komunikatu)

Nabór nr 8/2018 – Wzbogacenie
oferty edukacyjnej placówek
wychowania przedszkolnego –
zamknięty
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA
OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
NABÓR nr 8/2018
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju
Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury
CEL OGÓLNY 1 Wzmacnianie edukacji i zaangażowania mieszkańców
na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD
CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1 Podniesienie jakości kształcenia dzieci i

młodzieży na terenie LGD
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1 Wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek
wychowania przedszkolnego
na operacje z zakresu
typu projektu nr 4
Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej IX Rozwój lokalny
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału
społecznego
Numer naboru w GWA RPPD.09.01.00-IZ.00-20-036/18
I. Termin składania wniosków:
Termin, od którego można składać wnioski w wersji
elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS), wraz z
wersją

papierową:

4 czerwca 2018 r. od godziny 8:00
Termin do którego można składać wnioski w wersji
elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS), wraz z
wersją papierową:
19 czerwca 2018 r. do godziny 15:00
II. Miejsce składania wniosków
Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury
Wojewodzin 2,

19-200 Grajewo
III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie
Wniosek
o
dofinansowanie
należy
wypełnić
w
języku
polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o
dofinansowanie
realizacji
projektów
w
ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020 (załącznik nr 7 do Ogłoszenia), dostępną na
stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl
oraz uwzględniając
informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFS,
dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl
Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml)
składa się za pomocą aplikacji GWA2014 EFS, która jest
dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl . W
przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne
przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający
poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań
poprawiających funkcjonalność GWA2014 EFS należy zgłosić
problem/ przedstawić uwagi posługując się Formularzem
zgłaszania
uwag
(dokument
dostępny
na
stronie:
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji:
pobrania) na adres: gwa_efs@wrotapodlasia.pl.

Dokumenty

do

W wyniku zaistnienia przyczyn obiektywnych (np. awaria systemu
GWA2014 EFS) LGD
Biebrzański Dar Natury
zastrzega sobie
możliwość zmiany formy składania wniosku przewidzianej w
warunkach udzielenia wsparcia podając ten fakt do publicznej
wiadomości na stronach internetowych, na których umieszczone
zostały informacje o naborze.
Wnioski o dofinansowanie projektów składane są w terminie
określonym powyżej:
w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji
Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020
GWA2014 EFS, wniosek o dofinansowanie projektu należy
wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 EFS najbardziej

aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru. Co do zasady po
ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku;
dwa egzemplarze w wersji papierowej wniosku o
dofinansowanie
oraz
dwa
egzemplarze
wersji
elektronicznej (wersja pdf. i XML) na płytach CD/DVD
wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) oraz potwierdzeniem
przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku w
terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
wraz z oświadczeniem do LGD (załącznik nr 3 do
Ogłoszenia).
Wersję papierową należy przygotować po wysłaniu wniosku w
wersji elektronicznej.
Po dostarczeniu wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca, który
chce uzyskać potwierdzenie jego złożenia, może przedłożyć
wniosek na którym na pierwszej stronie pracownik biura LGD
potwierdzi złożenie wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i
godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem
załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane
przez osobę przyjmującą
w LGD wniosek.
Wnioski można składać osobiście oraz nadsyłać pocztą lub
przesyłką kurierską.
W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką
kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu
wniosku do siedziby LGD.
Zaznacza się, że do kompetencji pracownika LGD przyjmującego
wniosek o dofinansowanie nie należy weryfikacja kompletności
złożonych dokumentów.
We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek,
adnotacji i zaznaczeń. Wersja papierowa wniosku powinna być
podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną
(upoważnione)wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.3
wniosku oraz opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi

pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią
jednostki/wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej,
wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i
nazwiskiem.
IV. Warunki udzielania wsparcia
Zakres tematyczny operacji
Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom
wpisującym się w cel główny 1 Wzmacnianie edukacji i
zaangażowania mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju
lokalnego LGD. Cel szczegółowy 1.1 Podniesienie jakości
kształcenia dzieci i młodzieży na terenie LGD. Przedsięwzięcie
1.1.1 Wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek wychowania
przedszkolnego w ramach Działania 9.1 SZOOP RPOWP, zgodnie z
Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański
Dar Natury oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania
9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału
społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX Rozwój lokalny,
typ projektu 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej
jakości edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Forma wsparcia
Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja
poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych lub
jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.
Kto może składać wnioski
W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o
dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy
Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub
realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób
fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych
przepisów) będące organami prowadzącymi lub planującymi

założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały
przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania
przedszkolnego, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych
form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i
organizowania tych form oraz sposobu ich działania.
Na co można otrzymać dofinansowanie
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania
Biebrzański Dar Natury w ramach niniejszego naboru wsparciem
będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 4 w ramach
Działania 9.1, tj.:
Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej w szczególności poprzez:
4a Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego wyłącznie
dla dzieci z niepełnosprawnościami;
4b Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego
do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja
dodatkowej
oferty
edukacyjnej
i
specjalistycznej
umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział
w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu
wynikającego z niepełnosprawności
4c Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego
o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie
stwierdzonych deficytów u dzieci. Katalog dodatkowych zajęć
dla dzieci obejmuje wyłącznie:
zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt
2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30
kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i
organizacji
pomocy
psychologiczno-pedagogicznej

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach:
korekcyjno-kompensacyjne,
logopedyczne,
socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze
terapeutycznym;
zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w
rozumieniu ustawy Prawo oświatowe; ;
zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka
korekcyjna.
Typ projektu 4c może być realizowany
uzupełnienie działań wskazanych

wyłącznie

jako

w typie projektu 4a lub 4b.
4d Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji
nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego niezbędnych do
pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy
nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach
trudnych (wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych
w typie projektu 4a lub 4b).
4e Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci
kompetencji kluczowych (porozumiewania się w językach obcych,
matematyczno – przyrodniczych, podstawowych kompetencji
naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych
postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy (umiejętność
uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność,
przedsiębiorczość oraz praca zespołowa) w szczególności:
realizacja projektów edukacyjnych w OWP, realizacja
dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, realizacja zajęć
rozwijających uzdolnienia, organizacja kółek zainteresowań,
warsztatów, laboratoriów.
4f Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji
nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form
organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u
dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych
niezbędnych na rynku pracy (porozumiewania się w językach

obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowotechnicznych,
informatycznych)
oraz
właściwych
postaw/umiejętności (umiejętność uczenia się, kreatywność,
innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca
zespołowa) (wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w
typie projektu 4e).
Kryteria wyboru projektów
Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria
Oceny Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru
operacji (Załącznik nr 4 do Ogłoszenia ) wedle których Rada
LGD dokonuje wyboru operacji.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem
wyboru
operacji to 7,5 punktów.
(Ustala się minimalną liczbę punktów koniecznych do wyboru
operacji przez Radę w wysokości 30% maksymalnej liczby
punktów).
V. Finanse
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
(łącznie ze środków UE)
wynosi na poziomie projektu 95%.
Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w
wysokości co najmniej 5% wartości projektu.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
481 838,83 PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 500
000,00 PLN

VI. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów
wyboru operacji

Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów
wyboru operacji znajdują się na stronie Lokalnej Grupy
Działania Biebrzański Dar Natury – http://lgd-bdn.pl
Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe,
wytyczne oraz następujące dokumenty Lokalnej Grupy Działania
Biebrzański Dar Natury:
Lokalna Strategia Rozwoju LGD Biebrzański Dar Natury,
Procedury wyboru i oceny operacji pozagrantowych,
Umowa ramowa + Aneks do umowy
Regulamin Rady LGD Biebrzański Dar Natury.
ZAŁĄCZNIKI:
1. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane
przez podmioty inne niż LGD z zakresu typu projektu nr 4
Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości
edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 1 do ogłoszenia – Warunki udzielenia
wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż
LGD – obowiązujące od 29.05.2018 r.
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020
3. Wzór oświadczenia do LGD Biebrzański Dar NaturyZałącznik
nr 3 do ogłoszenia – Wzór oświadczenia do LGD
Biebrzański Dar Natury – obowiązujący od 29.05.2018 r.
4. Karta oceny wniosku i wyboru operacji
5. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania
9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału
społecznego
Społecznego

w

zakresie

Europejskiego

Funduszu

6. Procedury wyboru i oceny operacji pozagrantowych
7. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
8. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług
obowiązujący dla naborów ogłaszanych przez Lokalne Grupy
Działania w ramach typu operacji nr 4 w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020 dla projektów
współfinansowanych z EFS.
9. Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla
osoby uprawnionej do obsługi SL2014
10. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu
współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez
podmioty inne niż LGD
10.1 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie
projektu
współfinansowanego
ze
środków
EFS,
realizowanego przez podmiot inny niż LGD (KWOTY
RYCZAŁTOWE) – obowiązujący od 27.08.2018 r.
11. Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS do
Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego
realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z
dnia 22 kwietnia 2015 r.
12. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie
projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane
kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe
13. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie
projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami
14.
15.
16.

17.

ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe
Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem
Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów
współfinansowanych ze środków EFS
Podstawowe informacje dotyczące uzyskania kwalifikacji w
ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego
Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji danego rodzaju
projektów w ramach Działania 9.1 typ projektu nr 4

VII. Inne ważne informacje

1. Zasady korzystania ze środków odwoławczych przysługujące
składającemu wniosek są zawarte w:
procedurach wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata
2014-2020 LGD Biebrzański Dar Natury,
ustawie o rozwoju lokalnym z udziałem
społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.

lokalnej

(Dz. U. z 2015r., poz. 378 z późn. zm.).
2. Miejsce udostępnienia dokumentacji
Pełna dokumentacja dotycząca naboru (w tym LSR, formularz
wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność
oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia) jest udostępniona:
w biurze Lokalnej Grupie Działania Biebrzański Dar
Natury,
Wojewodzin 2,
19-200 Grajewo
na stronie lgd-bdn.pl
3. Wycofanie wniosku
Na każdym etapie oceny i wyboru wniosku Wnioskodawcy
przysługuje prawo do wycofania wniosku. W tym celu
Wnioskodawca powinien złożyć w Biurze LGD pismo wycofujące
wniosek lub inną deklarację związaną z wnioskiem podpisane
przez siebie lub osoby upoważnione do reprezentacji
Wnioskodawcy.
Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta
jest w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia: WARUNKI UDZIELENIA
WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
oraz w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania
LSR 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.
4. Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem informacji
udzielają
telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej pracownicy
Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury Wojewodzin 2,
19-200 Grajewo
tel./fax:(86)273-80-44
e-mail: lgd.biebrza@op.pl (w tytule wiadomości należy wpisać
tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze)

Komunikat dotyczący naborów
nr 3/2018, 20/2017, 19/2017,
10/2017, 8/2017, obowiązujący
od dnia 30.04.2018 r.
Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy /
porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z
załącznikami

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż
decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr
287/4057/2018 z dnia 20 kwietnia br.) zmianie uległy:
1) wzory minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu
współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot
inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz
do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z
załącznikami.

2) wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie
projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami
ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami
ryczałtowymi) – dla państwowych jednostek budżetowych (pjb)
wraz z załącznikami.
Powyższe wynika z doprecyzowania zapisów umowy o
dofinansowanie, jak również treści Ogólnych Warunków Umowy,
stanowiących załącznik nr 1 do umowy. Zmiany dotyczą m.in.
uszczegółowienia zapisów w zakresie możliwości dokonania
refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu
uznanych za kwalifikowalne we wnioskach o płatność,
doprecyzowania
terminów
wypłaty
pierwszej
transzy
dofinansowania, zobowiązania wnioskodawców do stosowania
aspektów społecznych (a nie jak dotychczas klauzul
społecznych), zwolnienie z obowiązku dołączania wyciągów
bankowych do wniosku o płatność, a także wprowadzenia
możliwości częściowego rozliczenia projektu w sytuacji
rozwiązania umowy o dofinansowanie za porozumiem stron.
Ponadto wprowadzone zmiany są wynikiem zmian redakcyjnych.
Wprowadzane zmiany we wzorach umów oraz załącznikach, w
szczególności w OWU mają zastosowanie do następujących
naborów:
Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-019/17
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-021/17
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-059/17
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-060/17
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-014/18

Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie
projektu ze środków EFS (do projektów innych niż
rozliczane kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki
budżetowe

Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie
projektu ze środków EFS (do projektów rozliczanych
kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe
Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu
współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez
podmiot inny niż LGD (KWOTY RYCZAŁTOWE)

komunikat – zmiana wzorów umów 20 04 2018

Wyniki naboru nr 3/2018 –
Programy podnoszące aktywność
i mobilność zawodową oraz
zdolności do zatrudnienia
grupy osób biernych zawodowo
Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art.
21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju
lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu
przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 3/2018 w ramach
PRZEDSIĘWZIĘCIA Wsparcie osób biernych zawodowo na operacje z
zakresu typu projektu nr 1 Programy podnoszące aktywność i
mobilność zawodową oraz zdolność do zatrudnienia grupy osób
biernych zawodowo
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi
Priorytetowej IX. Rozwój lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja
społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej
Grupy Działania Biebrzański Dar Natury oraz z ogłoszeniem
naboru
Lista operacji wybranych do dofinansowania
Protokół z posiedzenia Rady
Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju
lokalnym z udziałem
lokalnej społeczności
(Dz.
U.
poz. 378),
podmiotowi
ubiegającemu
się
o wsparcie
przysługuje prawo wniesienia protestu od negatywnej oceny
operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania
ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są
zawarte w w art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju
lokalnym z udziałem
lokalnej społeczności
(Dz.
U.
poz. 378) oraz w Procedurach wyboru i oceny operacji
pozagrantowych Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar
Natury. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do
Zarządu Województwa stanowi załącznik do ww. Procedury.
Wzór protestu

Anulowanie naboru nr 6/2018
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28 marca 2018 roku nabór nr
6/2018 w ramach Przedsięwzięcia 2.2.1 Bezzwrotne dotacje dla
osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku
pracy z zakresu typu projektu 3 Bezzwrotne wsparcie dla osób
zamierzających
rozpocząć
prowadzenie
działalności
gospodarczej, przewidziany w terminie 03.04.2018 – 18.04.2018
r., zostaje anulowany z powodu pozytywnie rozpatrzonego
protestu dot. wniosku złożonego do konkursu nr RPPD.09.01.00IZ.00-20-021/17 (NABÓR NR 10/2017).

Wyniki naboru nr 2/2018 –
Wsparcie
małych
szkół
kształcenia
ogólnego
na
obszarach objętych realizacją
LSR
Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art.
21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju
lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu
przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 2/2018 w ramach
PRZEDSIĘWZIĘCIA Podniesienie jakości oferty edukacyjnej małych
szkół kształcenia ogólnego na operacje z zakresu typu projektu
nr 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach
objętych LSR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej
IX. Rozwój lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i
kształtowanie kapitału społecznego.
Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej
Grupy Działania Biebrzański Dar Natury oraz z ogłoszeniem
naboru
Lista operacji wybranych do dofinansowania
Protokół z posiedzenia Rady
Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju
lokalnym z udziałem
lokalnej społeczności
(Dz.
U.
poz. 378),
podmiotowi
ubiegającemu
się
o wsparcie
przysługuje prawo wniesienia protestu od negatywnej oceny
operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania

ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są
zawarte w w art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju
lokalnym z udziałem
lokalnej społeczności
(Dz.
U.
poz. 378) oraz w Procedurach wyboru i oceny operacji
pozagrantowych Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar
Natury. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do
Zarządu Województwa stanowi załącznik do ww. Procedury.
Wzór protestu

Wyniki naboru nr 1/2018 –
Programy aktywności lokalnej
Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art.
21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju
lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu
przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 1/2018 w ramach
PRZEDSIĘWZIĘCIA Wsparciew osób znajdujących się w
najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej na operacje z
zakresu typu projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój
lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie
kapitału społecznego.
Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej
Grupy Działania Biebrzański Dar Natury oraz z ogłoszeniem
naboru
Lista operacji wybranych do dofinansowania
Protokół z posiedzenia Rady

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju
lokalnym z udziałem
lokalnej społeczności
(Dz.
U.
poz. 378),
podmiotowi
ubiegającemu
się
o wsparcie
przysługuje prawo wniesienia protestu od negatywnej oceny
operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania
ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są
zawarte w w art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju
lokalnym z udziałem
lokalnej społeczności
(Dz.
U.
poz. 378) oraz w Procedurach wyboru i oceny operacji
pozagrantowych Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar
Natury. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do
Zarządu Województwa stanowi załącznik do ww. Procedury.
Wzór protestu

