Spotkanie informacyjne dot.
grantów EFS
Tuchola, 17.12.2021r. (formuła on-line)
Projekty objęte grantem realizowane w ramach projektu pn.:
„Projekt grantowy w zakresie aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców obszaru LSR”
realizowanego przez Partnerstwo LGD Bory Tucholskie
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny
Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020

Spotkanie w ramach projektu „Koszty bieżące i animacja do 2023r.” realizowanego przez
Partnerstwo LGD Bory Tucholskie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego –
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020

Województwo
Kujawsko-Pomorskie
27 Lokalnych Grup
Działania
w tym:
- 20 wiejskich
-

18 EFRROW + EFS + EFRR

-

1 EFRROW + EFS + EFRR + EFMR

-

1 EFRROW

- 7 miejskich (EFS)
+ 1 LGR

Lokalna Strategia Rozwoju
„Dekel do borowiackiej grapy”

Budżet:
2 308 740 EUR
9 214 292 PLN

Środki z EFS – formuła grantowa
LGD składa do Urzędu Marszałkowskiego wniosek na
Projekt grantowy (2,66 mln zł na lata 2016-2023)
Dofinansowanie EFS
maksymalnie 85%

Projekt grantowy

Wkład własny
15%

LGD ogłasza konkursy grantowe dla grantobiorców, wybiera
projekty, podpisuje umowy, wypłaca środki dla grantobiorców
na realizację „projektów objętych grantami”
Grant = Dofinansowanie
EFS maksymalnie 95%

Projekt objęty grantem

Wkład własny
5%

Przedsięwzięcie „Wichajstry i dinksy, czyli aktywizacja społeczno
– zawodowa mieszkańców obszaru LSR”
2,66 mln zł środków EFS w budżecie LSR (Oś 11 RPO WK-P)
• Nabory w 2019 r.: 18 grantów – 1.042.706 zł

Przedsięwzięcie „Wichajstry i dinksy, czyli aktywizacja społeczno –
zawodowa mieszkańców obszaru LSR”
2,66 mln zł środków EFS w budżecie LSR (Oś 11 RPO WK-P)
Nabory 2021 r. – 24 granty – 1.617.294 zł
• 1/2021/EFS - 3 granty – łącznie 150.000 zł – kluby młodzieżowe
• 2/2021/EFS - 17 grantów – łącznie 867.294 zł – działania z zakresu
organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej, animator

aktywności lokalnej, usługi wzajemnościowe i samopomocowe
• 3/2021/EFS - 4 granty – łącznie 600.000 zł – aktywizacja zawodowa

Przedsięwzięcie „Wichajstry i dinksy, czyli aktywizacja społeczno –
zawodowa mieszkańców obszaru LSR”
2,66 mln zł środków EFS w budżecie LSR (Oś 11 RPO WK-P)
NABORY 1/2021/EFS, 2/2021/EFS ,3/2021/EFS:
• ogłoszenie: 30.12.2021r. (www.partnerstwo.borytucholskie.pl)
• składanie wniosków o powierzenie grantu:

od 17.01.2022r. do 28.01.2022r. do godz. 15:30.
• planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: I kwartał 2022 r.

Maksymalna wartość grantu
50 tys. zł - w przypadku grantu zakładającego wyłącznie wzrost
aktywności społecznej
150 tys. zł - w przypadku grantu zakładającego efektywność
zatrudnieniową
Wartość grantu rozumiana jest jako kwota dofinansowania ze środków
EFS.

Zabezpieczenie do umowy o powierzenie grantu:
weksel in blanco

• 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).
• Wniosek wypełnia się w generatorze wniosków, który będzie
dostępny razem z ogłoszeniem o naborze na stronie
www.partnerstwo.borytucholskie.pl , a następnie składa się w
wersji papierowej w Biurze Partnerstwa LGD Bory Tucholskie
(Tuchola, ul. Murowa 8). Liczy się data wpływu wniosku do Biura
LGD.
• Grantobiorca może złożyć maksymalnie 2 wnioski w ramach naboru

Osoby zagrożone
ubóstwem lub
wykluczeniem
społecznym z terenów
objętych LSR
(W rozumieniu Wytycznych w
zakresie realizacji wsparcia w
obszarze włączenia społecznego i
zwalczania ubóstwa z
wykorzystaniem środków EFS i
EFRR na lata 2014-2020)

GRUPA DOCELOWA

osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej
lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach pomocy społecznej- spełnianie jednej z przesłanek w Art. 7
ustawy o pomocy społecznej

osoby, o których mowa w art.1 ust 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym m.in.: bezdomni,
uzależnieni, zwalniani z zakładów karnych,
osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą
osoby nieletnie, objęte kuratela sądową

osoby przebywające w MOW i MOS
rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością
osoby z niepełnosprawnością tj. osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na
lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji
na lata 2014-2020

osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
osoby korzystające z PO PŻ
Osoby bezdomne
Osoby odbywające kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego

Otoczenie w/w osób – osoby, których udział jest NIEZBEDNY do skutecznego wsparcia zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym.

Grupa docelowa
Osoby zamieszkujące na obszarze LSR (osoby zamieszkające
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), tj. mieszkańcy powiatu
tucholskiego, tj. gmin Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo,
Śliwice, Tuchola.

W przypadku, gdy grantobiorca będzie ubiegał się o przyznanie punktów
za spełnienie kryterium „Projekt wynika z Gminnego/ Lokalnego Programu
Rewitalizacji” grupą docelową powinny być osoby zamieszkujące na
obszarze rewitalizowanym lub kryteria rekrutacji powinny uwzględniać
zdecydowane preferencje dla tych osób.

Minimalna liczba uczestników
Nabór

Minimalna liczba osób
zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem
społecznym

Minimalna liczba osób z
otoczenia

1/2021/EFS
Kluby młodzieżowe

10 osób

2 osoby

2/2021/EFS
organizowanie społeczności
lokalnej i animacja
społeczna

12 osób

3 osoby

3/2021/EFS
Projekty zatrudnieniowe

16 osób

---

Warunki dotyczące uczestników
(nabory 1/2021/EFS, 2/2021/EFS)
Uczestnicy projektu (osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym)
mogą skorzystać ze wsparcia maksymalnie w dwóch projektach dofinansowanych
przez LGD w ramach naborów 1/2019/EFS, 2/2019/EFS, 3/2019/EFS, 1/2021/EFS,
2/2021/EFS, 3/2021/EFS;

Osoba stanowiąca otoczenie osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym może uczestniczyć w projekcie tylko jeden raz w roli otoczenia
uczestnika w ramach naborów 1/2019/EFS, 2/2019/EFS, 1/2021/EFS, 2/2021/EFS.

Warunki dotyczące uczestników
(nabory 1/2021/EFS, 2/2021/EFS)
UWAGA: dana osoba fizyczna może pełnić rolę animatora/lidera lokalnego tylko
w jednym projekcie objętym grantem w ramach naborów wniosków
ogłaszanych przez Partnerstwo LGD Bory Tucholskie (2/2019/EFS, 2/2021/EFS).
Warunek ten należy uwzględnić we wniosku o powierzenie grantu.
Grantobiorcy, którzy realizują drugi lub kolejny projekt dofinansowany z PLGD „Bory
Tucholskie” (dotyczy grantów zakładających tylko aktywizację społeczną), w ramach
niniejszego naboru projektów objętych grantem powinni zrekrutować min. 30%
nowych uczestników tj. takich, którzy nie biorą/ nie brali udziału jako uczestnicy
(osoby zagrożone wykluczeniem społecznym) lub otoczenie w projektach objętych
grantem dofinansowanych z PLGD „Bory Tucholskie” i realizowanych przez dany
podmiot. Odpowiednia deklaracja powinna znaleźć się w zapisach wniosku o
powierzenie grantu.

Zwracamy uwagę, że w przypadku kwalifikowania do projektu po raz drugi
osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym należy uwzględnić
następujące kwestie:
- niepowielanie się wsparcia z poprzedniego projektu,
- osiąganie przez uczestnika wskaźnika rezultatu.

Wskaźnik rezultatu: liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność
społeczna

Wskaźnik obejmuje osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które objęte zostały wsparciem w
zakresie aktywizacji społecznej, u których nastąpił postęp w procesie aktywizacji społecznej. Wartość tego wskaźnika nie
może być niższa niż 56% osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznymobjętych wsparciem w projekcie
objętym grantem (min. 56% liczebności grupy docelowej obejmującej osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym).
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna, oznacza
odsetek uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie:
a) dokonali postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia, przy czym
postęp powinien być rozumiany w szczególności jako:
i. rozpoczęcie nauki, (wymagane zaświadczenie o podjęciu nauki z właściwej instytucji)
ii. wzmocnienie motywacji do pracy po projekcie, (opinia psychologa, pedagoga, terapeuty, pracownika socjalnego),
iii. zwiększenie pewności siebie i własnych umiejętności, (opinia psychologa, pedagoga, terapeuty, pracownika
socjalnego),
iv. poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów, (opinia psychologa, pedagoga, terapeuty,
pracownika socjalnego),
v. podjęcie wolontariatu, (zaświadczenie o podjęciu wolontariatu),
vi. poprawa stanu zdrowia, (opinia psychologa, pedagoga, terapeuty, pracownika socjalnego),
vii. ograniczenie nałogów, (zaświadczenie o podjęciu/ukończeniu terapii uzależnienia lub opinia terapeuty),
viii. doświadczenie widocznej poprawy w funkcjonowaniu (w przypadku osób z niepełnosprawnościami), (opinia
psychologa, pedagoga, terapeuty, pracownika socjalnego)
lub
b) podjęli dalszą aktywizację w formie, która:
i. obrazuje postęp w procesie aktywizacji społecznej i zmniejsza dystans do zatrudnienia,
ii. nie jest tożsama z formą aktywizacji, którą uczestnik projektu otrzymywał przed projektem,
iii. nie jest tożsama z formą aktywizacji, którą uczestnik projektu otrzymywał w ramach projektu, chyba że nie jest ona
finansowana ze środków EFS i że stanowi postęp w stosunku do sytuacji uczestnika projektu w momencie rozpoczęcia
udziału w projekcie.

Miejsce, termin realizacji
Co do zasady wszystkie działania w ramach projektu należy realizować na obszarze LSR (gminy Cekcyn,
Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice, Tuchola), tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. gdy

dana forma wsparcia nie jest dostępna w danym obszarze), możliwa jest realizacja poza obszarem LSR,
ale nie dalej niż na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Niemniej jednak taka sytuacja
wymaga szczegółowego uzasadnienia we wniosku o powierzenie grantu

Termin:
1/2021/EFS, 2/2021/EFS – max. 9 m-cy, do 15.01.2023r.
3/2021/EFS – max. 11 m-cy, do 15.03.2023r.

Lokalne kryteria wyboru:
Osobny zestaw lokalnych kryteriów wyboru:

- dla grantów zatrudnieniowych
- dla grantów niezatrudnieniowych

1.

Projekt
wynika
z Gminneg
o/
Lokalnego
Programu
Rewitaliza
cji

Preferuje projekty
wynikające z
Gminnego /
Lokalnego
Programu
Rewitalizacji (GPR /
LPR).

7 pkt

projekt finansowany ze środków EFS wynika z GPR / LPR i jest powiązany z
projektem finansowanym ze środków EFRR w ramach LSR „Dekel do
borowiackiej grapy”

5 pkt

projekt finansowany ze środków EFS wynika z GPR / LPR i jest powiązany z
projektem finansowanym ze środków EFRR poza LSR „Dekel do
borowiackiej grapy”

0 pkt

projekt nie wynika z GPR / LPR

Załącznik: zgoda właściciela obiektu na realizację projektu

Stawki maksymalne – patrz załącznik do
ogłoszenia o naborze

Rozliczanie projektu
Projekty są rozliczane uproszczoną metodą rozliczania wydatków, tzw.
„kwota uproszczona” – należy przez to rozumieć kwotę uzgodnioną za
wykonanie całego projektu objętego grantem na etapie zatwierdzenia
przez LGD wniosku o powierzenie grantu, do kwoty uproszczonej należy
stosować zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności dot. kwot
ryczałtowych,
z
uwzględnieniem
przy
rozliczaniu
reguły
proporcjonalności.
Nie rozliczamy się na podstawie faktur, ale przedstawiamy dokumenty
potwierdzające realizację zadań (wskaźniki produktu) i osiągnięcie
efektów (wskaźniki rezultatu)

Zapraszamy do umawiania się na bezpłatne
doradztwo:
- na etapie pomysłu
- na etapie wypełniania wniosku o powierzenie grantu
w generatorze
Biuro Partnerstwa:
Tuchola, ul. Murowa 8
tel. 52 336 12 13

