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OGŁOSZENIE NR 1/2018/G 

Lokalna Grupa Działania „Barcja” 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 : 

 

Zakres tematyczny: Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych 

 

I. Termin składania wniosków:  
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać w terminie od 27 grudnia 2017 r. do 22 

stycznia 2018 r. w godzinach od 900-1500. Ostatniego dnia naboru wnioski można składać tylko do godziny 1200. 

Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD. 

 

II. Miejsce składania wniosków: 
Wnioski należy złożyć osobiście, lub przez pełnomocnika, lub przez osobę upoważnioną, bezpośrednio w Biurze 

Lokalnej Grupy Działania „Barcja”  Pl. Piłsudskiego 1, 11-400 Kętrzyn 

 

III. Limit dostępnych środków w naborze – 200 000,00 zł. 

Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie 

może przekraczać 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.  

 

IV. Forma wsparcia: 

Zaliczka (100% wnioskowanej kwoty pomocy) 
 

V. Poziom dofinansowania operacji: 
1. Wartość każdego grantu i zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego nie może być wyższa niż 50 tys. 

złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych. 

2. Limit pomocy na jednego grantobiorcę wynosi 100 tys. złotych w ramach projektów grantowych realizowanych 

przez LGD „Barcja”. 

 

VI. Beneficjenci 

O pomoc może ubiegać się podmiot będący: 

1) Osobą fizyczną, która jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest pełnoletnia i ma 

miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR. 

2) Osobą prawną, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR. 

3) Gminą, która nie spełnia warunku określonego w ppkt. 2), jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym 

LSR, w ramach której zamierza realizować operację. 

4) Grupą nieformalną działającą w porozumieniu z organizacją pozarządową lub innym uprawnionym 

podmiotem, który to podmiot użycza jej osobowości prawnej. 

5) Jednostką sektora finansów publicznych (tj.  pomiotem, który wykonuje zadania publiczne i jest finansowany 

ze środków publicznych). 

6) Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. 

 

VII. Planowane do osiągnięcia projektu grantowego cele i wskaźniki znajdują się na stronie 

internetowej www.lgdbarcja.pl w zakładce nabory wniosków 

http://www.lgdbarcja.pl/
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VIII.  Informacje o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru operacji 

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami, 

2. Opis projektu – załącznik obowiązkowy 
 

IX. Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej: 
Formularz wniosku o powierzenie grantu, wniosku o rozliczenie grantu, wzór umowy o powierzenie grantu, 

kryteria wyboru operacji  znajdują się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Barcja”, 

www.lgdbarcja.pl  w zakładce nabory wniosków. 

  

X. Minimalne wymagania 

Wnioski, które otrzymały ocenę co najmniej 50% punktów maksymalnej do uzyskania liczby punktów (30 

punktów) oraz mieszczą się w limicie środków umieszczane są na liście operacji wybranych do udzielenia 

wsparcia. Planowany dzień złożenia przez LGD wniosku o płatność końcową w ramach projektu grantowego to 

31 grudnia 2018 r. 

XI. Dodatkowe informacje: 
Beneficjenci mogą skorzystać z pomocy pracowników Biura LGD przy przygotowaniu dokumentów 

aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Lokalnej Grupy Działania „Barcja”  

Pl. Piłsudskiego 1, 11-400 Kętrzyn, tel/fax: 89 751 07 68; e-mail: biuro@lgdbarcja.pl 

http://www.lgdbarcja.pl/
mailto:biuro@lgdbarcja.pl

