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OGŁOSZENIE NR 3/2017 

Lokalna Grupa Działania „Barcja” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez 

Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 - 2020 realizowanej  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: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie 

wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, 

także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 

I. Termin składania wniosków:  
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać w terminie od 17 lipca 2017 r. do 11 sierpnia 

2017 r. w godzinach od 900-1500. W dniu 11 sierpnia 2017 r. wnioski można składać 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. Formy wsparcia: 

● Refundacja  63,63% kosztów kwalifikowanych – jednostki sektora finansów publicznych 

● Refundacja 100 % kosztów kwalifikowanych – pozostałe podmioty 

● Refundacja 70 % kosztów kwalifikowanych- podmioty wykonujące działalność gospodarczą 

 

IV. Limit dostępnych środków - 120 000,00 zł. 

 

V. Warunki udzielenia wsparcia: 

1. Wniosek o przyznanie pomocy powinien być złożony we właściwym miejscu i terminie, w odpowiedzi na 

właściwy konkurs. 

2. Zakres operacji powinien być zgodny z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu. 

3. Operacja powinna być realizowana na obszarze objętym LSR. 

4. Adres zamieszkania, siedziby lub oddziału wnioskodawcy powinien znajdować się na obszarze objętym LSR. 

5. Operacja powinna być zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju. 

6. Operacja powinna być zgodna z PROW 2014-2020. 
 

VI. Kryteria wyboru operacji: 

Kryteria wyboru operacji dla poszczególnych zakresów tematycznych znajdują się na stronie internetowej 

www.lgdbarcja.pl 

 

VII.  Informacje o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie udzielenia wsparcia oraz 

kryteriów wyboru operacji 

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach, 

2. Opis projektu – załącznik obowiązkowy 

 

 

 

http://www.lgdbarcja.pl/
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VIII. Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej: 
Formularze wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność wraz z instrukcją , wzór umowy o 

udzielenie wsparcia znajdują się na stronach internetowych: 

- Lokalnej Grupy Działania „Barcja”, www.lgdbarcja.pl,  

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego www.sporol.warmia.mazury.pl oraz 

w biurze Lokalnej Grupy Działania „Barcja” Pl. Piłsudskiego 1, 11-400 Kętrzyn i Departamencie Rozwoju 

Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie, ul. Emilii Plater 1. 

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z procedurami znajduje się na stronie internetowej www.lgdbarcja.pl  

 

IX. 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 

 

X. Ograniczenie kwoty wsparcia 

Maksymalna kwota wsparcia  nie może wynosić więcej niż 60 000,00 zł. 

 

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 
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