
 

 

 

Stowarzyszenie „Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Wieruszowie 

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju 

lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 1 

na realizację zadań w ramach projektu grantowego 

w zakresie - infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna 

Data publikacji ogłoszenia 16.08.2018 r. 

Numer ogłoszenia o naborze 2/2018/G 

Termin składania wniosków o przyzna-
nie pomocy 

od 03.09.2018 do 17.09.2018 

Czas przyjmowania wniosków  od godz.8.00 do godz. 14.00 od poniedziałku do piątku 

Miejsce składania wniosków  o przy-
znanie pomocy 

"Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania 
98-400 Wieruszów, Rynek 1-7, pok. 26 

Sposób składania wniosków o przyzna-
nie pomocy 

Wnioski należy złożyć bezpośrednio w biurze LGD2: 
- w formie papierowej w 2 egzemplarzach, 
- w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu (obligatoryjnie), 
osobiście przez wnioskodawcę lub przez pełnomocnika, lub osobę upoważnioną 

Zakres tematyczny projektu granto-
wego 

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej 
(§2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia LSR 3) 

Planowane cele do osiągnięcia 
w związku z realizacją projektu granto-
wego 

Cel ogólny: Rozwój lokalny obszaru „Między Prosną a Wartą” oparty o lokalne zasoby oraz kapitał 
społeczny mieszkańców 
Cel szczegółowy: Wzrost dostępności infrastruktury rekreacyjnej, sportowej, turystycznej i kulturalnej 

Nazwa i wartość wskaźnika planowana 
do osiągnięcia w związku z realizacją 
projektu grantowego 

Liczba rozwiniętych obiektów infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej – 7 szt. 

Limit środków w naborze 264 490,00 zł 

Zadania planowane do realizacji w ra-
mach projektu grantowego 

Zadania polegające na rozwijaniu ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub re-
kreacyjnej, lub kulturalnej 

Miejsce upublicznienia kryteriów wy-
boru zadań 

Kryteria wyboru zadań do finansowania oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryte-
rium zamieszczone są na stronie www.lgd-wieruszow.pl/kryteria , a także są dostępne w biurze LGD 

Minimalna liczba punktów konieczna 
do wybrania zadania do finansowania 

14 punktów 

Miejsce udostępnienia dokumentów 
niezbędnych do złożenia wniosku 
o powierzenie grantu 

Wzory dokumentów aplikacyjnych (formularz wniosku o powierzenie grantu, wzór umowy o powierze-
niu grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu zawierającego sprawozdanie z realizacji przez granto-
biorcę grantu/zadania) wymaganych w naborze znajdują się na stronie: www.lgd-wieruszow.pl oraz są 
dostępne w biurze LGD 

Wartość zadania od 5 000,00 zł do 50 000,00 zł 

Intensywność pomocy  do poziomu 100% kosztów kwalifikowanych 

Minimalna kwota pomocy 5 000,00 zł 

Forma wsparcia refundacja części lub całości poniesionych kosztów kwalifikowalnych 

Wymagane dokumenty, potwierdza-
jące spełnienie kryteriów wyboru 
grantobiorców 

Wniosek o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami 

Ramy czasowe realizacji zadań w ra-
mach projektu grantowego 

 rozpoczęcie realizacji zadania – od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu 

 zakończenie realizacji zadania (tj. termin złożenia Wniosku  o rozliczenie grantu przez grantobiorcę) – 
do 31.12.2019 

Informacje dodatkowe 
Przebieg procesu oceny i wyboru zadań do finansowania (w tym zasady weryfikacji grantobiorców i za-
dań) opisuje Procedura wyboru i oceny grantobiorców, która jest dostępna na stronie internetowej 
 www.lgd-wieruszow.pl/procedury , a także w biurze LGD 

1) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Komunikat Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z 21 maja 2015 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz adresie strony internetowej, na której został on zamieszczony (MP z 2015 r. poz. 541)  

2) LGD – „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania 
3) Rozporządzenie LSR - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
(Dz. U. poz. 1570) z późn. zmianami, 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru grantobiorców można uzyskać w Biurze „Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania ul. Rynek 1-7 pok. 26 i 26A, 94-800 Wieruszów pod 
numerami telefonu 62 781 39 29 lub 62 781 39 28  oraz na stronie internetowej:  www.lgd-wieruszow.pl 
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