Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

REGULAMIN ŚWIADCZENIA DORADZTWA
PRZEZ PRACOWNIKÓW BIURA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINA GIEŁCZWI”
§ 1. Wstęp
1. Regulamin dotyczy świadczenia nieodpłatnego bezpośredniego (osobistego) lub pośredniego
(telefonicznego, elektronicznego) doradztwa udzielanego wszystkim potencjalnym beneficjentom
w ramach wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego
przez Społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.
2. Doradztwo jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwojów Obszarów Wiejskich
2014-2020.
3. Doradztwo świadczone jest nieodpłatnie przez pracowników biura LGD zgodnie z Umową
o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność
nr 00014-6933-UM0310003/15 zawartą w dniu 18.05.2016 r.
4. Korzystanie z doradztwa jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu i zobowiązaniem
do jego przestrzegania.

§ 2. Warunki udzielania doradztwa
1. Aby skorzystać z doradztwa bezpośredniego w biurze LGD niezbędne jest uprzednie telefoniczne
lub e-mailowe umówienie się na spotkanie pod numerem tel.: 81 52 53 012 lub za pomocą poczty
elektronicznej: biuro@dolinagielczwi.org .
2. Doradztwo punktowane w ramach Kryteriów wyboru operacji rozumiane jest jako doradztwo
osobiste w biurze, ewentualnie przez pełnomocnika (pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie)
bądź osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu, co musi być poświadczone podpisem na liście
świadczonych usług doradczych.
3. Doradztwo pośrednie, tj. telefoniczne i e-mailowe, może dotyczyć jedynie ogólnych wiadomości
dotyczących możliwości pozyskania dofinansowania w ramach PROW 2014-2020, terminów
naborów wniosków oraz dokumentacji związanej z aplikowaniem o środki za pośrednictwem
LGD.
4. Doradztwo pośrednie nie stanowi podstawy do przyznania punktów za spełnienie kryterium
„Korzystanie ze wsparcia oferowanego przez LGD”.

§ 3. Cel i zakres świadczonego doradztwa
1. Celem świadczonego doradztwa jest wsparcie mieszkańców obszaru objętego LSR, tj. gmin
Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice i Trawniki, zainteresowanych uzyskaniem wsparcia
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finansowego w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność na lata
2016-2022 (LSR).
2. Zakres doradztwa obejmuje:
a) omówienie warunków przyznania pomocy wynikających z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 oraz innych dokumentów programowych w tym ustaw
i rozporządzeń regulujących zasady ubiegania się o dofinansowanie oraz zobowiązania
wynikające z umowy przyznania pomocy,
b) wskazanie dokumentów
o przyznanie pomocy,

niezbędnych

do

poprawnego

przygotowania

wniosku

c) omówienie sposobu wypełniania wniosków o przyznanie pomocy w odniesieniu do
wymagań oceny zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –
2020, oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz z kryteriami wyboru
stosowanymi przez LGD.
3. Zakres doradztwa nie obejmuje wypełniania w imieniu i za wnioskodawcę dokumentacji
aplikacyjnej.
4. Pracownicy Biura LGD są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej w odniesieniu do
informacji pozyskanych podczas świadczonego doradztwa.
5. Pracownicy Biura LGD nie ponoszą odpowiedzialności za wynik oceny wniosku.

§ 4. Czas i miejsce doradztwa
1. Doradztwo bezpośrednie odbywa się w biurze LGD „Dolina Giełczwi”” zlokalizowanym
w Piaskach przy ul. Lubelskiej 77 A.
2. Doradztwo odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00. W uzasadnionych
przypadkach może także odbywać się w innych terminach i godzinach.
3. Czas trwania doradztwa bezpośredniego w biurze LGD uzależniony jest od potrzeb beneficjenta,
a jego długość zostaje wstępnie ustalona podczas kontaktu telefonicznego lub e-mailowego.
4. W ostatnich dniach trwania naboru, czas doradztwa może zostać ograniczony do 15 minut dla
1 beneficjenta. Informację o tym fakcie podaje się na stronie internetowej LGD.
5. Doradztwa bezpośredniego oraz pośredniego nie udziela się ostatniego dnia naboru wniosków
o przyznanie pomocy.

§ 5. Rejestracja doradztwa
1. Korzystanie z doradztwa związane jest z koniecznością podania przez osobę/podmiot korzystający
z doradztwa danych określonych w Karcie usługi doradczej.
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2. Podpis na Karcie usługi doradczej jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez
LGD „Dolina Giełczwi” podanych przez beneficjenta danych osobowych w związku z realizacją
działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.
3. Odmowa podania danych identyfikacyjnych określonych w Karcie usługi doradczej lub złożenia
podpisu na Karcie jest jednoznaczna z rezygnacją z doradztwa.

§ 6. Postanowienia końcowe
Decydując się na korzystanie z doradztwa, beneficjenci automatycznie akceptują warunki niniejszego
Regulaminu i zobowiązują się ich przestrzegać.

Regulamin przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 7 czerwca 2017 r.
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