
 
 

 

 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie 
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.4. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

OGŁOSZENIE NABORU 6/2017 
 

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy 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 
 

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OKNO POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI” 

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje 
w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 (LSR) 

 

Termin składania wniosków:  
23.05. – 05.06.2017 r. 
 

Miejsce składania wniosków:  
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski”, 
ul. Zdunowska 12, 63-700 Krotoszyn (od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-14:00) 
 

Zakres tematyczny operacji 
odpowiadający zakresowi operacji z 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 

Limit środków 
(dla 100% 
kosztów 

kwalifikowanych 
operacji) 

Forma wsparcia 

Budowa lub przebudowa niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub 
kulturalnej, który odpowiada zakresowi operacji, 
o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 6) ww. 
Rozporządzenia  

1.973.784,33 zł 

Refundacja w wysokości 63,63% 
kosztów kwalifikowanych operacji 
dla gmin i samorządowych instytucji 
kultury, przy wnioskowanej kwocie 
pomocy (intensywności pomocy)  
nie niższej niż 32.000,00 zł. 

 

Tryb składania wniosków:  
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym powyżej, przy czym „bezpośrednio” 
oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną. Wnioski wraz z załącznikami,  
tj. 2 tożsame egzemplarze lub 1 egzemplarz i 1 kopię tego egzemplarza wraz z załącznikami, należy składać 
na odpowiednich formularzach w wersji papierowej, wraz z wnioskiem w formie dokumentu elektronicznego 
zapisanego na informatycznym nośniku danych. Wnioskodawca powinien dysponować tożsamą wersją 
wniosku i załączników w celu otrzymania potwierdzenia jego złożenia przez LGD. 
 

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji, o kolejności na liście 

operacji wybranych decyduje kolejność przyjęcia wniosków o przyznanie pomocy w Biurze LGD, wg 

kolejności numeracji w oznaczeniu sprawy nadawanym przez pracownika Biura LGD (wniosek przyjęty  

z wcześniejszym numerem ma wyższą pozycję na liście). 
 

Szczegółowe informacje tj.: 1) warunki udzielenia wsparcia; 2) kryteria wyboru operacji ze wskazaniem 
minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji; 3) formularze: wniosków  
o przyznanie pomocy, wniosków o płatność, umowy o przyznaniu pomocy; 4) LSR; 5) lista wymaganych 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji; 
dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno 
Południowej Wielkopolski” (www.slgdopw.pl). 
 

Dodatkowo informacji udzielają Pracownicy Biura SLGDOPW, tel. 62 725 06 23. 


