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Ogłoszenie o naborze nr 1/2017/G 

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem 

ogłasza konkurs 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 

 

Zakres tematyczny:  

Przedsięwzięcie 1.1.2: Wspieranie różnorodnych form aktywności lokalnej w tym przez podnoszenie wiedzy 

społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych , także z wykorzystaniem rozwiązań 

innowacyjnych, w ramach zakresu Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy 

społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań 

innowacyjnych, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia
1
 

 

Forma wsparcia: refundacja do 100% kosztów kwalifikowalnych z możliwością udzielenia prefinansowania ze 

środków własnych LGD w wysokości do 80% wnioskowanej kwoty pomocy. 

Termin składania wniosków: 29.11.2017r. - 20.12.2017r. 

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz,  od 

poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście, przez 

pełnomocnika lub osobę upoważnioną. 

Limit środków dostępnych w ramach projektu grantowego: 250 000,00 zł z podziałem na realizacje 

poszczególnych wskaźników produktu zgodnie z planem działania zawartym w LSR: 

a) Liczba szkoleń i/lub warsztatów o charakterze edukacyjnym z zakresu ochrony środowiska i zmian 

klimatycznych – limit środków 56 000,00zł. 

b) Liczba pikników o charakterze ekologicznym – limit środków 40 000,00zł 

c) Liczba oddolnych inicjatyw polegających na zagospodarowaniu czasu wolnego – limit środków 

154 000,00zł 

Kwota wsparcia na jedno zadanie: od 5 000,00 zł do 30 000,00zł. 

Wartość każdego zadania nie może być wyższa niż 30 tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych. Wysokość 

każdego grantu udzielonego na podstawie umowy o powierzenie grantu nie może być wyższa niż 30 tys. zł. i niższa 

niż 5 tys. złotych. 

                                                           
1 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 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 PROW 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570) z późniejszymi zmianami. 
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Czas realizacji zadania przez grantobiorcę: do 12 miesięcy od podpisania umowy z LGD  

Planowany termin złożenia przez LGD wniosku o płatność na projekt grantowy: 30.11.2019r. 

 

Warunki udzielenia wsparcia:  

a) Wniosek o powierzenie grantu musi zostać złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru 

wniosków o powierzenie grantów, 

b) Zadanie musi być zgodne z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie 

grantów, 

c) Podmiot ubiegający się o powierzenie grantu złożył obligatoryjne  dokumenty zgodnie z Listą dokumentów 

wymaganych do spełnienia warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru stanowiącą załącznik nr 2 do 

ogłoszenia, 

d) Zadanie  musi być zgodne z LSR, w tym z PROW 2014-2020, 

e) Zadanie musi otrzymać minimum 6 pkt. (40% maks. liczby punktów) w ramach oceny zgodności z lokalnymi 

kryteriami wyboru. 

Grantobiorcy: 

a) osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej  

b) organizacje pozarządowe 

c) grupy nieformalne (koła, sekcje, itp.) działające w porozumieniu z organizacją pozarządową lub 

innym uprawnionym podmiotem, który to podmiot użycza im osobowości prawnej 

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stolem, formularz wniosku o powierzenie 

grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu, formularza umowy o powierzenie grantu, sprawozdania z realizacji 

grantu, opisu kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium wraz z 

procedurą ustalania lub zmiany kryteriów dostępne są na stronie www.lgdstolem.pl. 

 

Szczegółowe informacje na temat warunków ubiegania się o pomoc udzielane są w biurze LGD Stolem (ul. 

Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz). Pytania można także kierować na adres e-mail biuro@lgdstolem.pl  oraz 

telefonicznie (58) 680 05 70. 

Załączniki: 

1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w 

ramach naboru wniosków o powierzenie grantów wskaźników. 

2. Lista Dokumentów wymaganych do spełnienia warunków powierzenia grantów oraz kryteriów wyboru. 

3. Lokalne kryteria wyboru dla Przedsięwzięcie 1.1.2: Wspieranie różnorodnych form aktywności lokalnej w 

tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian 

klimatycznych , także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. 
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