Ogłoszenie nr 8/2022/G
Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania „Źródło” z siedzibą w Buku
ogłasza nabór wniosków
o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego
na operacje realizowane przez podmioty inne niż Lokalna Grupa Działania w zakresie
Projektów Grantowych
w terminie od 28.03.2022 r. do 11.04.2022 r. zgodnie
z Harmonogramem planowanych naborów.
Operacje w ramach poddziałania 19.2 Projekty Grantowe.
Zakres tematyczny naboru:
Ekologia - to ważne! - zgodny z zakresem operacji określonym w §2, ust. 5 Rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku 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.
Planowane w ramach projektu grantowego zadania:
1. Organizacja spotkań edukacyjnych.
2. Wydanie publikacji o charakterze ekologicznym i promującym piękno zasobów
przyrodniczych terenu LGD.
3. Organizacja imprez o charakterze edukacyjnym.






Limit dostępnych środków 15 000,00 euro (60 000 zł)
Wysokość kwoty pomocy od 5 000,00 zł do 50 000 zł;
Intensywność wsparcia: refundacja dla jednostek sektora finansów publicznych – do
63,63%, a dla pozostałych podmiotów do 100%;
Minimalne wymagania: należy uzyskać 7 punktów wg kryteriów ocen LGD;
Termin realizacji operacji: do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy o powierzenie
grantu.

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać osobiście i bezpośrednio
w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Źródło”, ul. Ratuszowa 1 pok. 39, 64-320 Buk
w dniach pracy Biura: 28.03.2022r. – 11.04.2022 r. w godzinach 8.00 -13.00.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy o przyznanie pomocy
wraz z instrukcjami wypełnienia, kryteria wyboru projektu przez Lokalną Grupę Działania
określone w Strategii Rozwoju Lokalnego, formularze wniosków o płatność oraz formularze
umów o udzielenie wsparcia oraz Strategia Rozwoju Lokalnego dostępne są w biurze Lokalnej
Grupy Działania „Źródło” i na stronie internetowej www.lgdzrodlo.pl w zakładce
KONKURSY – Nabór wniosków 8/2022/G.
Lista wymaganych dokumentów:
1. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej w 2 egzemplarzach
w osobnych segregatorach, w wersji elektronicznej na płycie CD w 2 egzemplarzach)
2. Informacja Dodatkowa dotycząca zgodności operacji LSR oraz informacji
niezbędnych w celu przeprowadzenia oceny wniosku zgodnie z kryteriami
wyboru operacji. (Jest to dokument wewnętrzny Lokalnej Grupy Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Źródło”, który wypełnia Wnioskodawca. Informacja Dodatkowa znajduje się na
stronie www.lgdzrodlo.pl w zakładce KONKURSY – Nabór wniosków 8/2022/G).
W przypadku równiej ilości punktów uzyskanych w trakcie oceny wniosków przez Radę
o dofinansowaniu decyduje kolejność składania wniosków.
Dodatkowe informacje: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Źródło” , ul. Ratuszowa 1, 64-320
Buk, pok. 39, telefon 61 888 44 56 lub 735 043 432, 663 518 833.

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

