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

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”
działająca na terenie gmin:
Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec,
Kościelne, Szydłowiec

Orońsko, Skarżysko-

ogłasza nabór wniosków nr:2/2017/G
o powierzenie grantu na realizację zadań wynikających z projektu grantowego
realizowanego w ramach poddziałania
"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
na Przedsięwzięcie:
1.2.3 „Organizacja działań mających na celu rozwój podmiotów kultywujących lokalne
tradycje”
Termin naboru wniosków:
Od dnia 20 marca 2017 roku do dnia 03 kwietnia 2017 roku
Miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania
„Razem na Piaskowcu” przy ul. Kolejowej 36 b 26-500 Szydłowiec pok. nr 5 od
poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz
z wymaganymi załącznikami.
Forma wsparcia:
Refundacja.
Zakres tematyczny projektu grantowego zgodny z LSR:
Przedsięwzięcie 1.2.3 „Organizacja działań mających na celu rozwój podmiotów
kultywujących lokalne tradycje”.
Warunki udzielenia wsparcia w tym planowane do osiągnięcia w ramach projektu
grantowego cele i wskaźniki:
Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 2/2017/G w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu, wdrażanej w ramach

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
Wskazanie limitu środków w ramach ogłoszonego
naboru:
Kwota przeznaczona na wsparcie w ramach naboru nr
2/2017/G Inicjatywy na
rzecz aktywizacji , ingerencji i przeciwdziałaniu
wykluczeniu
społecznemu wynosi ogółem 200.000 PLN (słownie złotych: dwieście tysięcy złotych ).
Zadania
planowane
do
realizacji
w
ramach
projektu
grantowego:
W ramach przedsięwzięcia wspierane będą zespoły folklorystyczne, KGW, twórcy i kapele
ludowe poprzez środki na zakup instrumentów, strojów itp.
Kryteria wyboru grantobiorców wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której
uzyskanie jest warunkiem wyboru grantobiorcy oraz informacje o wysokości kwoty
grantu i intensywności pomocy:
Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 2/2017/G w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu, Przedsięwzięcie 1.2.3
„Organizacja działań mających na celu rozwój podmiotów kultywujących lokalne tradycje”.
Wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
Niezbędna do wyboru operacji minimalna liczba punktów- 27
Minimalna kwota dofinansowania: 5 000 zł, maksymalna: 12 500 zł
Wysokość kwoty grantu nie może być niższa niż 5000zł i wyższa niż 50 000
Intensywność pomocy wynosi 95% kosztów kwalifikowalnych.
Informacja o miejscu udostępnienia LSR:
Lokalna Strategia Rozwoju oraz obowiązujące formularze: wniosku o powierzenie grantu,
wniosku o płatność/sprawozdanie z realizacji grantu, umowy powierzenia grantu, dostępne są
na
stronie
internetowej
Stowarzyszenia
LGD
Razem
na
Piaskowcu
:
www.razemnapiskowcu.pl oraz w biurze Stowarzyszenia w Szydłowcu ul. Kolejowa 36 B 26500 Szydłowiec, pok. nr 5. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia
wniosków udzielane są w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Razem na
Piaskowcu w Szydłowcu ul. Kolejowa 36 B pok. nr 5.
Integralną część ogłoszenia o naborze wniosków stanowi zamieszczony poniżej
Regulamin wraz z załącznikami.

