Ogłoszenie nr 3/2017/G
Czarnkowsko Trzcianecka Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na:
Przedsięwzięcie nr 1.3.1 Inicjatywy lokalne na rzecz społecznej integracji
I. Termin składania wniosków: 27.11.2017 r. – 11.12.2017 r., w dni robocze (od poniedziałku do piątku)
w godzinach od 7:30 do 15:30.
II. Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy wypełnić poprzez GENERATOR WNIOSKÓW dostępny
pod adresem: www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl, a po naciśnięciu przycisku WYŚLIJ wydrukować
i złożyć bezpośrednio tj. osobiście, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej w siedzibie CzarnkowskoTrzcianeckiej Lokalnej Grupie Działania, ul. Kościuszki 88/37, 64-700 Czarnków, w terminie wskazanym
w pkt. I. Wnioskodawca powinien dysponować tożsamą wersją wniosku w celu potwierdzenia jego złożenia
przez LGD
III. Zakres tematyczny Projektu Grantowego: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie
wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem
rozwiązań innowacyjnych (§2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia 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.2015 poz. 1570 z
późn.zm.);
IV.

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
wydarzenia o charakterze integracyjnym;
innowacyjne inicjatywy społeczne oparte na lokalnych zasobach.




Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych (zgodnie z LSR)-

V.



Jednostki sektora finansów publicznych: max 63,63 %.
Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych nie przekracza 20% kwoty
środków przyznanych na ten projekt,
Pozostałe podmioty: do 100%

UWAGA: o wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy.
VI.

Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi – 200 000,00 zł
Kwota grantu wynosi min. 5 000,00 zł – max. 10 000 zł

VII.

Dokumentacja konkursowa: LSR, formularze wniosku o powierzenie grantu, wniosku o rozliczenie
Grantu oraz projekt umowy o powierzenie Grantu i kryteria wyboru operacji dostępne są na stronie
internetowej Czarnkowsko-Trzcianeckiej LGD: www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl oraz w siedzibie
LGD, ponadto Cz-T LGD zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura LGD ul. Kościuszki 88/37, 64-700 Czarnków,
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 – 15.30, tel. 67 344 16 53, email: lgd.czarnkow@wp.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
CzarnkowskoTrzcianecka Lokalna Grupa Działania, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020.

