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Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ogłasza nabór wniosków o
dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż LGD w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne
na obszarach objętych LSR
Numer konkursu LGD: 6/2020
Numer konkursu: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-406/20

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:
1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji
o charakterze środowiskowym takich jak:
- kluby pracy,
- aktywizacja społeczno-zawodowa(w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe
umiejętności zawodowe i społeczne).

CEL OGÓLNY LSR 1: Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienie kompetencji i aktywności
zawodowej społeczności objętej LSR.
CEL SZCZEGÓŁOWY LSR 1.2: Wzmocnienie szans na rynku pracy grup
defaworyzowanych oraz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym.
PRZEDSIĘWZIĘCIE LSR 1: Program przedsiębiorczości i aktywizacji
zawodowej. (Typ 1d i 1e SZOOP) (PROJEKTY PODMIOTÓW INNYCH NIŻ LGD))

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup
docelowych z obszaru LSR:
- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i jednocześnie:
mieszkające w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. &ndash; Kodeks cywilny na terenie obszaru
LSR,
osoby dorosłe, a więc osoby które ukończyły 18 rok życia,
osoby niepracujące na dzień przystąpienia do projektu.
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Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:
wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób
prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie
odrębnych przepisów).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki dokona
oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów,
stanowiące załącznik do Ogłoszenia o naborze. Minimalna ilość punktów
przyznanych podczas oceny wniosków &ndash; 23 pkt. zgodnie z Kryteriami wyboru operacji.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 1 072 338,49 zł pochodzących z Europejskiego
Funduszu Społecznego (EFS).

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na
poziomie projektu.

Maksymalna wartość projektu (dotacja i wkład własny)
w przeliczeniu na jednego uczestnika (osobę zagrożoną ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym) w ramach danego projektu -10 000 zł.
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