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Rypin, 29 marca 2021 r. 
(Miejscowość i data) 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków 

 
Numer konkursu LGD: XI/RPO/EFS/2021 

 

Typ projektu: TYP 1.DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB 

WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, W ZAKRESIE WDROŻENIA ROZWIĄZAŃ Z OBSZARU 

AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM TAKICH JAK:  

E) AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA,  

 

 

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

 Gmin Dobrzyńskich Region Północ” 

 
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu                                                                         

w ramach 

 

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

Gmin Dobrzyńskich Region Północ”  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

          

 

ZAKRES TEMATYCZNY : 

 

Cel ogólny: Rozwój spójności społecznej obszaru „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin 

Dobrzyńskich Region Północ” do 2023r 

Cel szczegółowy: Wzrost wykorzystania potencjału społeczno-gospodarczego środowisk 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze „Stowarzyszenia LGD Gmin 

Dobrzyńskich Region Północ” do 2023r. 

Przedsięwzięcie: Tworzenie warunków dla wzmocnienia aktywnej integracji o charakterze 

środowiskowym i wsparcia animacji i przedsiębiorczości społecznej 

 

SzOOP Oś Priorytetowa 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi 

Strategiami Rozwoju 

 

Działanie SzOOP: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR 

 

Europejski Fundusz Społeczny       
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I. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU 

Termin, od którego można składać wnioski –  12 kwietnia 2021 r. 

Termin, do którego można składać wnioski – 30 kwietnia 2021 r. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu – III kwartał 2021 r. 

II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW 

Biuro „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”:                       

Rypin, ul. Koszarowa 3/5, 87-500 Rypin. w  godzinach pracy biura tj. poniedziałek - piątek od 7.00-

15.00 

 

III. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW 

 

1. Formularz wniosku o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących  wzorów 

załączonych do Ogłoszenia o naborze) należy wypełnić elektronicznie, wydrukować i złożyć 

w wersji papierowej wraz z odpowiednimi załącznikami w jednym egzemplarzu, w miejscu i 

terminie składania wniosków. Formularz wniosku (w generatorze wniosków) dostępny jest 

pod adresem: www.elgd.pl,  

2. Wniosek w generatorze wniosków aplikacyjnych należy wypełnić w sposób 

kompletny tzn. wypełnić w języku polskim wszystkie pola wskazane we wniosku o 

powierzenie grantu. Jeśli dane pole we wniosku o powierzenie grantu nie dotyczy 

danego wniosku to należy wpisać: „nie dotyczy” lub „-„.  

3. Wniosek o powierzenie grantu należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej 

(poprzez generator wniosków), jak i w wersji papierowej (jeden egzemplarz). Obie 

wersje powinny być tożsame (o tożsamości decyduje suma kontrolna na wersji 

elektronicznej i papierowej).  

4. W przypadku podpisania wniosku na podstawie pełnomocnictwa wymagane jest 

załączenie pełnomocnictwa do wniosku o powierzenie grantu. Pełnomocnictwo 

stanowi załącznik do wniosku o powierzenie grantu: należy je załączyć w 

oryginale w jednym egzemplarzu do wersji papierowej wniosku o powierzenie 

grantu. 

5. Jeżeli zgodnie z dokumentami prawnymi określającymi funkcjonowanie 

wnioskodawcy (np. statut, KRS) do reprezentowania wnioskodawcy konieczny 

jest podpis więcej niż jednej osoby, wszystkie uprawnione osoby powinny być 

wskazane we wniosku. Nie oznacza to jednak, że wnioskodawca wskazuje listę 

potencjalnych osób, a jedynie te, które podpisują wniosek o powierzenie grantu i ich 

uprawnienia są wystarczające do reprezentowania wnioskodawcy. 

6. Papierowy egzemplarz wniosku o powierzenie grantu powinien być wpięty jako 

odrębny kompletny dokument w foliowy skoroszyt z otworami umożliwiającymi 

wpięcie go do segregatora. 

7. Złożenia wniosku dokonuje się osobiście (przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną 

do reprezentacji) bądź pocztą tradycyjną – za potwierdzeniem odbioru (w każdym 

http://www.elgd.pl/
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przypadku decyduje data wpływu dokumentacji do biura LGD). 

 

IV. KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU 

Wniosek o powierzenie grantu może zostać złożony przez: 

- Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność 

gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). 

 

V. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT (niepotrzebne usunąć) 

1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie 

wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: 

• aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające 

nowe umiejętności zawodowe i społeczne) – typ 1e) 

VI. DO KOGO MA BYĆ SKIEROWANY PROJEKT 

 

Grupą docelową, w ramach ogłaszanego naboru mogą być osoby spełniające poniższe kryteria1: 

• osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dodatkowo spełniające 

następujące warunki: 

− osoby dorosłe, w wieku od 18 do 64 roku życia; 

− osoby bezrobotne lub bierne zawodowo na dzień przystąpienia do projektu. 

− osoby mieszkające w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny ma terenie obszaru LSR 

 

 

Opis grup docelowych projektu wraz ze opisem rekomendowanego sposobu weryfikacji 

przynależności do danej grupy i podgrupy znajduje się w dokumencie Zasady udzielania wsparcia na 

projekty objęte grantem w ramach EFS, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

 

VII. WSKAŹNIKI REZULTATU I PRODUKTU (niepotrzebne usunąć) 

 

W ramach realizowanego projektu objętego grantem należy osiągnąć następujące wskaźniki:  

1. Wskaźnik produktu wg SzOOP: 

− liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie, 

2. Wskaźniki rezultatu SzOOP: 

 
1 Definicje osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenia osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zgodne z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 
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− liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących 

pracy po opuszczeniu programu 

− liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po 

opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 

− liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła 

aktywność społeczna 

3. Wskaźniki produktu – projekt grantowy LGD: 

− liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym, 

− liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 

działaniami o charakterze zawodowym, 

4. Wskaźniki rezultatu – projekt grantowy LGD: 

− efektywność społeczna, 

− efektywność zatrudnieniowa, 

− liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podniosły 

kwalifikacje lub  kompetencje po opuszczeniu programu, 

 

Obowiązkiem wnioskodawcy jest wskazać jakie wartości wskaźników planuje osiągnąć w ramach 

swojego projektu. Nazwy wskaźników, jednostki miary, definicje, sposób pomiaru oraz planowana 

wartość do osiągnięcia w ramach naboru została określona w Zasadach udzielania wsparcia na 

projekty objęte grantem w ramach EFS, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

 

VIII. FORMA WSPARCIA I POZIOM  DOFINANSOWANIA 

Forma wsparcia: zaliczka/refundacja 

Wysokość maksymalna grantu wynosi 150 000,00 zł i stanowi nie więcej niż 95% środków z 

Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.  

Grantobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego minimum 5% wydatków 

kwalifikowalnych projektu objętego grantem.  

 

IX. ALOKACJA  ŚRODKÓW  W NABORZE 

Całkowita kwota środków przeznaczonych na projektów objętym grantem w naborze wynosi 

900 000,00 PLN.  

X. 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 nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz dostępnych na 

stronie internetowej LGD (www.elgd.pl) oraz w biurze LGD.   
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XI. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU 

Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura „Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”, czynnego w dniach poniedziałek - piątek od 7.00 do 

15.00 

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście do biura LGD lub telefonicznie pod numerami 505 759 320, 

572 352 797, 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. 

 

XII. ZAŁĄCZNIKI 

 

Załączniki i materiały dodatkowe: 

1 Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFS;  

2 Kryteria oceny i wyboru projektu objętego grantem w ramach projektu 

grantowego ” Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Stowarzyszenia Lokalnej Grupy 

Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ"” dofinansowanego z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) Oś 11, Europejskiego Funduszu 

Społecznego (EFS); 

3 Procedura naboru, oceny i wyboru grantów w ramach projektów grantowych   

„Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region 

Północ” realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju ze środków  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny; 

4 Wniosek o powierzenie grantu (odzwierciedlenie formularza wniosku z 

generatora); 

5 Umowa o powierzenie grantu wraz z załącznikami (.zip); 

6 Katalog stawek maksymalnych; 

7 Karta oceny zgodności projektu z LSR; 

8 Karta oceny projektu wg lokalnych kryteriów wyboru; 

9 Wniosek o rozliczenie grantu (wzór);  

10 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014- 2020; 

11 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020; 

12 Instrukcja do standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn w programach operacyjnych współfinansowanych z EFS 

13 Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej; 
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14 Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9; 

15 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji  

16 Lista weryfikacji czy dany dokument można uznać za kwalifikację 

17 Regulamin doradztwa świadczonego przez pracowników biura 

„Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region 

Północ”; 

18 Standard Indywidualnego Planu Działania. 

 


