Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie art. 6 Ustawy
o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. ogłasza
konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego

W konkursie o wybór mogą ubiegać się LSR, które:
1) będą realizowane przez Lokalne Grupy Działania działające jako stowarzyszenia
posiadające osobowość prawną
2) spełniają następujące warunki:
a) obszar objęty LSR jest zamieszkany nie więcej niż przez 150 tys. mieszkańców1 oraz nie
mniej niż przez:
- 30 tys. (nie licząc mieszkańców miast zamieszkanych przez więcej niż 20 tys. mieszkańców)
w przypadku LSR współfinansowanej ze środków EFRROW,
- 20 tys. w przypadku LSR współfinansowanej wyłącznie ze środków EFS, której obszarem
objęte jest wyłącznie miasto lub część miasta,
- 30 tys. w pozostałych przypadkach,
b) obszar objęty LSR składa się:
- co najmniej z dwóch gmin niebędących miastami zamieszkanymi przez więcej niż 20 tys.
mieszkańców w przypadku LSR współfinansowanej ze środków EFRROW,
- wyłącznie z miasta lub części miasta w przypadku LSR współfinansowanej wyłącznie
ze środków EFS,
- co najmniej z dwóch gmin w pozostałych przypadkach.
Pozostałe warunki zostały szczegółowo określone w Regulaminie konkursu.

1

Liczbę mieszkańców ustala się według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na podstawie wynikowych informacji
statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce
publicznej.

W przypadku gdy:
obszar objęty LSR jest zamieszkany nie więcej niż przez 150 tys. mieszkańców oraz
nie mniej niż przez:
−
30 tys. (nie licząc mieszkańców miast zamieszkanych przez więcej niż 20 tys.
mieszkańców) w przypadku LSR współfinansowanej ze środków EFRROW,
−
30 tys. w pozostałych przypadkach,
wnioski o wybór LSR należy składać w terminie od 9 listopada do 30 grudnia 2015 r.
W przypadku gdy:
obszar objęty LSR jest zamieszkany nie więcej niż przez 150 tys. mieszkańców oraz
nie mniej niż przez:
−
20 tys. w przypadku LSR współfinansowanej wyłącznie ze środków EFS, której
obszarem objęte jest wyłącznie miasto lub część miasta,
wnioski o wybór LSR należy składać w terminie od 4 stycznia do 29 lutego 2016 roku.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy należy złożyć w formie papierowej oraz
elektronicznej, zapisanej na płycie CD/DVD (format pliku .pdf), przy czym wersja papierowa
stanowi wydruk wersji elektronicznej.
Wniosek o wybór LSR należy składać od poniedziałku do piątku:
w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00, w piątki
od 7.30 do 14.00, w Biurze Podawczo - Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko- Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej - Curie 73, 87 - 100
Toruń.
Wniosek składa osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy bezpośrednio
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek zostanie złożony
w siedzibie Urzędu.
Wnioskodawca powinien ściśle stosować się do Instrukcji wypełniania wniosku o wybór
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dostępnej na stronach
internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/,
www.mojregion.eu
oraz
www.ngo.kujawskopomorskie.pl.
Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR oraz
kwoty alokacji środków dla poszczególnych funduszy w województwie kujawsko-pomorskim
zostały określone w zał. nr 6 do Regulaminu konkursu.
W przypadku spełnienia przez Wnioskodawcę kryteriów formalnych oraz warunków udziału
w konkursie określonych w Regulaminie konkursu, oceny pod względem spełnienia kryteriów
wyboru LSR dokona komisja powołana przez Zarząd Województwa na podstawie art. 3 ust. 1
Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.

Informacja na temat wyboru LSR udostępniona będzie opinii publicznej na stronach
internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/,
www.mojregion.eu
oraz
www.ngo.kujawskopomorskie.pl.
Ponadto każdy Wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia jego
wniosku. Wnioskodawca ma prawo do złożenia skargi do sądu administracyjnego,
na zasadach i w trybie określonych dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt
4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.).
Na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
– http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/, www.mojregion.eu oraz www.ngo.kujawskopomorskie.pl dostępny jest formularz wniosku o wybór LSR, regulamin konkursu wraz
z załącznikami oraz formularz umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR.
Pytania dotyczące postępowania konkursowego należy kierować na adres: rlks@kujawskopomorskie.pl nie później niż do 7 dnia przed upływem terminu składania wniosków.
Odpowiedzi na pytania udzielane będą drogą elektroniczną w terminie 7 dni od dnia
otrzymania zapytania, jednak nie później niż na 1 dzień przed zakończeniem konkursu.

