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

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Regulamin konkursu  

„Aktywni społecznie” 

Edycja I - 2017 
 

 

§ 1 

 

Organizacja Konkursu 

Organizatorem Konkursu – jest Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”, 

ul. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl. 

§ 2 

 

Cel Konkursu 

 

Celem przewidzianym do realizacji w ramach konkursu jest wsparcie lokalnych inicjatyw 

ukierunkowanych na realizację zadań określonych w Strategii Rozwoju Lokalnego 

kierowanego przez społeczność LGD „Ziemia Przemyska” na lata 2014-2020: 

 

1. Organizacja działań aktywizacyjnych, integracyjnych oraz rekreacyjnych 

Wskaźniki przewidziane do osiągnięcia: 

 Liczba zorganizowanych działań 

 Liczba osób uczestniczących w działaniach aktywizacyjno-integracyjnych/ 

w tym liczba osób z grup defaworywowanych*  

 Liczba osób zadowolonych z działań aktywizacyjno-integracyjnych/ w tym 

liczba osób z grup defaworywowanych* 

Maksymalna wartość dofinansowania jednego przedsięwzięcia: 3000 zł. 

 

2. Organizacja działań mających na celu wzrost wiedzy i nabycie nowych 

umiejętności, w szczególności w kontekście uwarunkowań rynku pracy 

Wskaźniki przewidziane do osiągnięcia: 

 Liczba zorganizowanych działań 

 Liczba osób uczestniczących w działaniach edukacyjno-szkoleniowych/ 

w tym liczba osób z grup defaworywowanych* 

 Liczba osób które podniosły poziom wiedzy i nabyły nowe umiejętności/ 

w tym liczba osób z grup defaworywowanych* 

Maksymalna wartość dofinansowania jednego przedsięwzięcia: 3000 zł. 
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3. Organizacja szkoleń/warsztatów w zakresie ochrony środowiska 

i przeciwdziałania zmianom klimatu 

Wskaźniki przewidziane do osiągnięcia: 

 Liczba zorganizowanych warsztatów/szkoleń 

 Liczba osób uczestniczących w działaniach edukacyjno-szkoleniowych/ 

w tym liczba osób z grup defaworywowanych* 

 Liczba osób które podniosły poziom wiedzy i nabyły nowe umiejętności/ 

w tym liczba osób z grup defaworywowanych* 

Maksymalna wartość dofinansowania jednego przedsięwzięcia: 3000 zł. 

 

4. Opracowanie i wydanie materiałów informacyjno – promocyjnych dotyczących 

obszaru LGD 

Wskaźniki przewidziane do osiągnięcia: 

 Liczba wydanych opracowań  

 Liczba osób objętych działaniami promocyjnymi i informacyjnymi/w tym liczba 

osób z grup defaworyzowanych* 

Maksymalna wartość dofinansowania jednego przedsięwzięcia: 3000 zł. 

*Osoby z grup defaworyzowanych – osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo 

 

Wszystkie działania realizowane w ramach inicjatywy są skierowane do 

dorosłych członków (powyżej 18 roku życia) społeczności lokalnej z obszaru 

objętego LSR. Wsparciem nie mogą być objęte dzieci ani młodzież szkolna! 
 

§ 3 

Uczestnicy Konkursu 

 

1. Konkurs kierowany jest do jednostek kultury, organizacji pozarządowych oraz innych 

organizacji (np. KGW itp.) działających obszarze LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” 

(czyli na terenie gmin: Bircza, Fredropol, Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno, 

Żurawica). 

2. Każda jednostka/organizacja może złożyć tylko 1 wniosek. Złożenie dwóch lub więcej 

wniosków powoduje wykluczenie Beneficjenta z Konkursu. 

 

 

§ 4 

Ogólne warunki uczestnictwa 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie wniosku (będącego 

załącznikiem do niniejszego regulaminu) oraz jego złożenie osobiście w siedzibie 

Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”, ul. Plac Dominikański 3, 37-700 
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Przemyśl, pokój 25 lub przesłanie podpisanego skanu drogą elektroniczną na adres: 

lgd@ziemiaprzemyska.pl 

2. W przypadku złożenia wersji papierowej w biurze LGD należy dołączyć formularz  

w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) lub przesłać go mailem na adres: 

lgd@ziemiaprzemyska.pl. 

3. Zgłoszenia należy składać w terminie do 27 lutego 2017 r. do godz. 14.30 (decyduje 

data wpływu do Biura LGD).  

Termin realizacji inicjatyw: Marzec - Czerwiec 2017 r. 

4. Wnioski niekompletne, niewypełnione w całości, złożone po terminie lub nie 

spełniające kryterium dostępu nie będą podlegały ocenie. 

5. Zastrzegamy możliwość obniżenia dofinansowania w przypadku uznania wydatków za 

nieracjonalne lub nieadekwatne do planowanego przedsięwzięcia. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu z listą rankingową zostanie zamieszczone na stronie 

www.ziemiaprzemyska.pl do dnia 1 marca 2017 r. 

7. Przewiduje się możliwość utworzenia listy rezerwowej. W przypadku wolnych środków 

finansowych projekty te zostaną dofinansowane w późniejszym terminie.  

8. Komisja oceniająca wnioski weźmie pod uwagę następujące kryteria: 

Kryterium dostępu: 

Zgodność z celami Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność LGD 

„Ziemia Przemyska” na lata 2014-2020 (we wniosku musi zostać wskazany wiodący 

Cel Ogólny oraz Cel szczegółowy z LSR, który zostanie osiągnięty w wyniku realizacji 

przedsięwzięcia) 

Kryteria strategiczne 

I. Przedsięwzięcie obejmujące wsparciem osoby z grup defaworyzowanych 

– osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo powyżej 18 roku życia 

 4 pkt (min. 50% uczestników pochodzi z grup defaworyzowanych) 

 2 pkt (min. 25% uczestników pochodzi z grup defaworyzowanych) 

 0 pkt (w przedsięwzięciu nie będą brały udziału osoby z grup 

defaworyzowanych lub będzie ich mniej niż 25%)  

 

II. Zasięg oddziaływania: planowane przedsięwzięcie organizowane będzie na terenie 

kilku miejscowości lub będzie angażowało/aktywizowało mieszkańców kilku 

miejscowości 

 4 pkt - pow. 3 miejscowości 

 2 pkt - 2 – 3 miejscowości 

mailto:lgd@ziemiaprzemyska.pl
mailto:lgd@ziemiaprzemyska.pl
http://www.ziemiaprzemyska.pl/
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 0 pkt - 1 miejscowość 

 

III Trwałość i cykliczność inicjatywy: Wskazanie we wniosku na ile planowana przez 

Wnioskodawców inicjatywa będzie kontynuowana po zakończeniu realizacji projektu.  

 od 0 do 3 pkt 

 

IV Racjonalność i adekwatność budżetu do zaplanowanych działań 

 od 0 do 3 pkt 

 

V Zaangażowanie własnych zasobów Beneficjenta (Nie jest wymagane wnoszenie 

wkładu własnego przez Beneficjenta jednak preferowane będą przedsięwzięcia, które 

zakładają  zaangażowanie także własnych zasobów (np. finansowych, niefinansowych 

w tym praca wolontariuszy i członków Stowarzyszenia, rzeczowy).  

 2 pkt. – wkład finansowy 

 1 pkt. – wkład niefinansowy 

 1 pkt. –  wkład rzeczowy 

W kryterium V punkty sumują się. Maksymalna ilość punktów wynosi 4. 

 

§ 5 

 

Limit środków 

 

1. Na konkurs przewidziano 24 000,00 zł.  

2. Inicjatywy dofinansowywane będą do limitu posiadanych środków.  

3. Wnioski zostaną dofinansowane zgodnie z lista rankingową. Z uwagi na fakt, 

że działania LGD prowadzone są na terenie ośmiu gmin, w pierwszej kolejności zostaną 

dofinansowane po jednej inicjatywie z każdej gminy (o ile zostaną złożone), pozostałe 

zaś zgodnie z kolejnością na liście rankingowej do wyczerpania limitu środków. 

 

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania 

„ZIEMIA PRZEMYSKA” 

 


