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Projekt “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie””  

wspófinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Regulamin wyboru i realizacji inicjatyw edukacyjnych 

dla mieszkańców z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” 

 

§ 1 

Nabór wniosków w zakresie inicjatyw edukacyjnych dla mieszkańców z obszaru działania Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” odbędzie się podczas spotkania warsztatowego w dniu 15 

maja 2017 r. w ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Brama na Podlasie”, Oś Priorytetowa IX Rozwój lokalny, Działanie 9.1. Realizacja 

społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” 

w terminie: od 1 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. 

 

§ 2 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

• Realizator – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” 

będący płatnikiem wszystkich zobowiązań wynikających z zakresu zadania. 

• Zadanie – przez to rozumieć: Inicjatywy edukacyjne dla mieszkańców Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Brama na Podlasie” realizowane w ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących 

i aktywizacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”, Oś Priorytetowa IX 

Rozwój lokalny, Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”. 

• Partner – podmiot wybrany do współrealizacji Zadania, z którym zostanie zawarte Porozumienie 

regulujące zakres działań pomiędzy Realizatorem a Partnerem. 

• LSR – Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” 

 

§ 3 

1. W ramach zadania zrealizowanych zostanie minimum 16 inicjatyw edukacyjnych. Poszczególna 

inicjatywa musi być: 

- zgodna z I. Celem ogólnym LSR oraz z Przedsięwzięciem 1.3.1. Wzmocnienie kapitału społeczeństwa 

obywatelskiego i podnoszenia kompetencji lokalnych liderów, poprzez realizację jednego z poniższych 

zakresów, tj.:  

- praca na rzecz wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych; 

- kształcenie lokalnych liderów;  

- kształtowanie postaw pro-obywatelskich; 

- promowanie idei wolontariatu; 

- wspieranie społeczności znajdujących się w trudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej. 

- realizować wskaźniki ujęte w LSR: 

- wskaźnik produktu: Liczba inicjatyw informacyjno-promocyjnych dotyczących zwiększenia 

aktywności lokalnej 

- wskaźnik rezultatu: Liczba osób uczestniczących w inicjatywach informacyjno-promocyjnych 

dotyczących zwiększenia aktywności lokalnej. 

Przykłady inicjatyw edukacyjnych: szkolenia, konferencje, warsztaty, debaty społeczne, spotkania i inne 

formy edukacyjne służące osiągnięciu ww. celów.  

2. Na realizację jednego zadania przeznacza się kwotę nie wyższą niż 2.500 zł brutto.  

3. Rozliczenie inicjatywy edukacyjnej musi nastąpić do 31.10.2017 r. 
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§ 4 

1. Partnerami Realizatora zadania mogą być: 

- organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, w tym działające na terenie LSR ich oddziały 

terenowe (np. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, koła 

gospodyń wiejskich), ośrodki pomocy społecznej, przedszkola i szkoły publiczne, instytucje kultury, 

biblioteki publiczne, parafie. 

2. Partnerem mogą być te organizacje i instytucje, które spełniają łącznie poniższe warunki:  

- mają siedzibę oraz prowadzą działalność skierowaną do mieszkańców jednej z gmin należących do 

Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie” (Brańsk miasto; Brańsk gmina; Ciechanowiec; Czyżew; 

Klukowo; Kołaki Kościelne; Kulesze Kościelne; Nowe Piekuty; Rudka; Rutki; Szepietowo; Szumowo; 

Wysokie Mazowieckie miasto; Wysokie Mazowieckie gmina; Zambrów miasto; Zambrów gmina). 

Każdy Partner może złożyć jeden wniosek na jedną inicjatywę edukacyjną. 

 

§ 5 

1. Koszty będą uznane za kwalifikowane tylko wtedy, gdy:  

- są bezpośrednio związane z realizowanym przedsięwzięciem i są niezbędne do jego realizacji, 

- są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe. 

- są zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

- zostały przewidziane w formularzu wniosku na realizację zadania, a ich ewentualna zmiana została 

wcześniej zgłoszona do Realizatora zadania i uzyskano na nią pisemną zgodę. 

2. Wydatkiem niekwalifikowalnym jest każdy wydatek lub koszt poniesiony, który nie spełnia powyższych 

warunków.  

 

§ 6 

Partner może wnieść na rzecz zrealizowanego Zadania wkład własny. Może mieć on charakter niefinansowy: 

- w postaci wkładu rzeczowego, np. produkty spożywcze, materiały biurowe, materiały niezbędne do 

przeprowadzenia zajęć, stroje, rekwizyty, itp. które zostaną przekazane przez firmy, instytucje lub osoby 

fizyczne na rzecz realizowanego projektu Zadania.  

- w postaci wkładu osobowego - wolontariatu (praca wolontariuszy wyceniona na podstawie szacowanej 

stawki godzinowej lub dziennej i odzwierciedlająca realne stawki rynkowe). 

 

§ 7 

1. Partner zainteresowany podjęciem współpracy z Realizatorem w zakresie realizacji Zadania obowiązany 

jest złożyć do Biura Realizatora wypełniony formularz wniosku stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu.  

2. Wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. Ocena zostanie przeprowadzona przez Komisję w 

skład, której wchodzić będą następujące osoby: 

1) Katarzyna Śniecińska  

2) Iwona Wiernicka 

3) Agata Gołaszewska 

Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.  

3. Ocena formalna opierać się będzie o następujące kryteria: 

1) wniosek jest złożony na prawidłowym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu i jest kompletny (tj. zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania),   

2) wniosek jest złożony przez podmiot wymieniony w § 4 ,  

3) zadanie jest adresowane do mieszkańców gmin należących do Stowarzyszenia LGD „Brama na 

Podlasie”, wymienionych w § 4. 

4) okres realizacji działań inicjatywy edukacyjnej przewidziano w terminie od  1.07.2017 r. do 

30.09.2017 r. 

5) kwota jaką może przeznaczyć Realizator na jedną inicjatywę nie przekracza 2 500,00 złotych brutto. 
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6) Wnioski, które zostaną ocenione pozytywnie podczas oceny formalnej podlegać będą ocenie 

merytorycznej. 

7) Wnioski ocenione negatywne podczas oceny formalnej nie będą podlegać dalszemu rozpatrzeniu.  

4. W ocenie merytorycznej będą brane pod uwagę poniższe kryteria: 

1) Opis zaplanowanych działań (od 0 pkt do 15 pkt.) 

• Opis wpływu planowanych działań na realizację zakresów zgodnych z przedsięwzięciem 1.3.1. 

• Poprawność zdefiniowanych problemów 

• Opis planowanych działań w ramach zadania 

2) Grupa docelowa (od 0 do 6 pkt) 

• Opis grupy docelowej  

• Liczebność grupy docelowej  

• Objęcie wsparcie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym według Wytycznych w 

zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w perspektywie 2014-2020 

3) Efekty zaplanowanych działań (od 0 pkt. do 4 pkt.) 

4) Wkład własny (od 0 pkt. do 3 pkt.) 

5) Budżet zadania w tym racjonalność kosztów: przedstawione koszty w sposób racjonalny 

maksymalizują efekty podjętych działań (od 0 pkt. do 4 pkt.) 

5. Maksymalna liczba punktów do uzyskania 32 pkt. Warunkiem wyboru inicjatywy jest uzyskanie 

minimum 16 pkt. 

6. Na podstawie przyznanych punktów zostanie sporządzona lista inicjatyw edukacyjnych 

rekomendowanych do realizacji. 

 

§ 8 

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.bramanapodlasie.pl. Pomiędzy Realizatorem a 

Partnerem zostanie zawarte Porozumienie regulujące szczegółowe zasady współpracy i rozliczenia Zadania. 

 

§ 9 

Regulamin obowiązuje od dnia 15.05.2017. 
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