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Rybackie Inicjatywy Lokalne 2020 

Regulamin Konkursu _ aktualizacja 18/03/2020 (2) 

 

a. Założenia bazowe: wniosek o dofinansowanie nr 12715 Konkurs FIO 2020 - Priorytet 1. 

b. Bezpośredni obszar wsparcia: 11 gmin pogranicza lubusko – wielkopolskiego, gminy Bledzew, 

Międzyrzecz, Pszczew, Przytoczna, Trzciel - woj. lubuskie, Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, 

Miedzichowo, Międzychód, Sieraków, Zbąszyń - woj. Wielkopolskie. 

c. Ważne terminy:  

- 1-31/03/2020 - ogłoszenie konkursu (formuła zamknięta), 

- 1-17/04/2020 - ocena wniosków przez 2 niezależnych ekspertów,  

- 17-30/04/2020 - zawieranie umów regrantingu z minimum 10 grupami nieformalnymi. 

- 1/05-31/10-2020 – realizacja inicjatyw objętych regrantingiem. 

d. Limit środków w ramach konkursu: 200 000,00 zł. 

e. Personel wykonawczy: Zarząd i Pracownicy LGR Obra – Warta. 

f. Procedura wyboru: Ogólnodostępna, do wyczerpania limitu środków na podstawie wniosku 

złożonego w wersji papierowej (decyduje data wpływu) do Biura Stowarzyszenia, ul. Strażacka 1, 

66-330 Pszczew, lub elektronicznej przy pomocy formularza udostępnionego na stronie internetowej 

www.lgrow.pl. Wnioski złożone po terminie i/lub w sposób nieregulaminowy nie będą rozpatrywane. 

g. Oceniający: 2 niezależnych ekspertów zewnętrznych. 

h. Kryteria wyboru: 

 

LP Opis 

Kryterium oceny 

Formalny Merytoryczny 
Waga, 

max 

1 W inicjatywie udział weźmie minimum 15 osób Tak Nie 0,0 

2 
W inicjatywie udział weźmie minimum 1 Rolnik (gospodarstwo do 50 

ha) i/lub Rybak z Regionu Obra - Warta 
Tak Nie 0,0 

3 
Dotacja nie przekracza poziomu 20 tysięcy złotych, czas realizacji 

inicjatywy, minimum 3 miesiące w okresie 1 maja- 31 października 
Tak Nie 0,0 

4 
Wykazanie udziału w minimum 2 imprezach w charakterze wystawcy z 

własnymi produktami  - zabezpieczono środki kadrowe i finansowe 
Tak Tak za 3 i więcej 5,0 

5 
Wnioskowane dofinansowanie jest minimum 10 % (2 tys.) niższe od 

maksymalnie dopuszczalnego 
Nie Tak 5,0 

6 
Obecność min. 1 osoby na spotkaniu informacyjnym  (3 pkt.) i/lub 

korzystanie z wsparcia doradczego LGR (2 pkt.) 
Nie Tak 5,0 

7 Inicjatywa z gminy członkowskiej LGR Obra- Warta Nie Tak 5,0 

8 Finansowy wkład własny na poziomie minimum 5 % Nie Tak 5,0 

9 
Założono pracę wolontariuszy na poziomie minimum 5 % wartości 

inicjatywy 
Nie Tak 5,0 

Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta 

ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64- 400 Międzychód  

Dane adresowe: 

Ul. Strażacka 1, 66-330 Pszczew 

 

                     Pszczew, 18 / 03 / 2020 r. 

 

http://www.lgrow.pl/
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LP Opis 

Kryterium oceny 

Formalny Merytoryczny 
Waga, 

max 

10 
Przeznaczenie minimum 25 % środków na działania edukacyjne / 

zdobycie certyfikowanych kwalifikacji 
Nie Tak 5,0 

11 
Założenie nowej Organizacji Obywatelskiej (Stowarzyszenie, zwykłe 

lub KRS, KGW) 
Nie Tak 10,0 

12 
Wykorzystanie bazy noclegowej i edukacyjnej LGR (ul. Strażacka 1, 

66-330 Pszczew) - minimum 2 dni - zabezpieczono niezbędne środki 
Nie Tak 5,0 

13 
Relacja z zebrania grupy inicjatywnej (lista, uchwała, zdjęcia) 

określającej założenia inicjatywy – załączona do wniosku 
Nie Tak 10,0 

14 

Opis dotychczasowych inicjatyw społecznych podejmowanych przez 

grupę osób podejmujących inicjatywę wspieraną przez FIO ( pkt za 

każdą dotychczasową inicjatywę 

Nie Tak 10,0 

15 
Wykazanie współdziałania z organizacją obywatelską (nową / 

istniejącą) w trakcie inicjatywy i/lub po jej zakończeniu  
Nie Tak 10,0 

16 Przygotowanie inicjatywy pod względem, formalnym i organizacyjnym Nie Tak 10,0 

17 Ocena inicjatywy pod względem społecznym Nie Tak 10,0 

18 
Ocena efektywności gospodarczej pomysłu i wdrożenia minimum 3 

produktów lokalnych w oparciu o lokalne zasoby/dziedzictwo 
Nie Tak 10,0 

19 Ocena trwałości inicjatywy Nie Tak 10,0 

   
Suma 

              

120,0  

   
Minimum (50%) 

                  

60,0  

 

Ostateczna ocena ustalona jako średnia ilość punktów 2 niezależnych ocen. W przypadku rozbieżności ocen 

eksperckich powyżej 30 % (ocena łączna), dokonana zostanie 3 niezależna ocena, w tym wypadku ostateczna 

ocena ustalona jako średnia ilość punktów 3 niezależnych ocen. Od oceny eksperckiej przysługuje odwołanie do 

Zarządu LGR Obra – Warta złożone na piśmie w terminie 7 dni od daty opublikowania listy rankingowej. Złożone 

odwołanie może mieć wpływ na listę rankingową, decyzja Zarządu LGR jest podejmowana w ciągu następnych 

7 dni, w uzasadnionym przypadku publikuje się zaktualizowaną, ostateczna listę rankingową w ramach konkursu, 

która zostanie zatwierdzona przez Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta. Umowy 

regrantingu zawiera się z grupami nieformalnymi według kolejności na liście rankingowej po ostatecznym i 

pozytywnym zweryfikowaniu składanych dokumentów / informacji / oświadczeń, które otrzymały co najmniej 

60,00 punktów w ramach oceny konkursowej, do wyczerpania limitu środków o którym mowa w ppkt d.  

 

i. Warunki szczegółowe dofinansowania, w tym ewentualny zwrot niewłaściwie wydatkowanego 

grantu lub jego części: Treść umowy zawartej z grupą nieformalną. 

j. Kanały komunikacji: www.lgrow.pl, https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Lokalna-Grupa-

Rybacka-Obra-Warta-390538987635134/ . Informacje o kryteriach wyboru na stronie internetowej. 

k. Możliwość wydłużenia terminów określonych w ppkt. b: TAK. 

l. Możliwość obniżenia wnioskowanego dofinansowania: TAK.. 

m. Możliwość przyznania dofinansowania w przypadku uwolnienia środków na etapie realizacyjnym: 

TAK, wg kolejności na liście rankingowej, możliwość przyznanie części wnioskowanego grantu w 

ramach dostępnego w konkursie zamkniętym limitu środków. 

n. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych: http://lgrow.pl/informacja-dotyczaca-

przetwarzania-danych-osobowych/ - akceptacja warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyznanie 

grantu. 

http://www.lgrow.pl/
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Lokalna-Grupa-Rybacka-Obra-Warta-390538987635134/
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Lokalna-Grupa-Rybacka-Obra-Warta-390538987635134/
http://lgrow.pl/informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych/
http://lgrow.pl/informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych/
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Załącznik nr 1- wzór wniosku o dofinansowanie (wersja papierowa / elektroniczna) 

 

 

WNIOSEK O DOFINASOWANIE – 2020 

Miejsce złożenia wniosku  

Wersja papierowa wraz z załącznikami 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra – 

Warta, Ul. Strażacka 1, 66-330 Pszczew 

 

Konkurs Termin naboru wniosków 

 

Rybackie Inicjatywy Lokalne 2020 

 

1-16/03/2020 

Nazwa Grupy Nieformalnej / inicjatywy 
Imię i Nazwisko osoby / osób  upoważnionej / -nych 

do reprezentowania Wnioskodawcy 

 

 
 

Imię i Nazwisko osoby do kontaktów roboczych Telefon / e-mail osoby do kontaktów roboczych 

 

 

 

 

Termin realizacji zadania (w okresie 1/05 – 

31/10/2020 
Wnioskowana kwota (max 20 000,00 zł) 

 

 

 

 

Zapoznałem/am się z zapisami regulaminu konkursu i akceptuję wszystkie jego zapisy: TAK    

 

 

 

 

 

 

Opis inicjatywy 

1 

Proszę opisać inicjatywę (max 3 tys. znaków): 
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Opis inicjatywy 

2 

Proszę odnieść się do kryteriów oceny konkursu (max 5 tys. znaków): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Proszę określić na jakiej podstawie określono wstępne koszty inicjatywy (max 3 tys. znaków): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do wniosku (jeśli dotyczy): 

1. …. 

2. …. 

3. ….. 

 

Data: …../03/2020 r.   ………………………………………………………………………………… 

                                           Czytelny / -e podpis / -y osoby / osób uprawnionej / - ych do reprezentacji Wnioskodawcy 

 


