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Ogłoszenie o naborze nr 2/2018/G 

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania  

„Królewskie Ponidzie”  

Ogłasza nabór wniosków 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  

„Królewskie Ponidzie” 

działa na terenie gmin: 

Busko-Zdrój, Pacanów, Stopnica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Wiślica, Gnojno, 

Tuczępy  

Termin naboru wniosków:  

12.02.2018 r. – 26.02.2018 r. 

Miejsce składania wniosków: 
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie „Królewskiego Ponidzia” ul. Grotta 3,  

28-100 Busko-Zdrój,  

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.  

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z 

wymaganymi załącznikami.  

Forma wsparcia: 

Refundacja. 

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o udzielenie wsparcia jest: 

 osoba prawna, z wyłączeniem województw, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału 

znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, spełniające warunki określone w § 3 

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, 

 jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje 

zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze 

wiejskim objętym LSR, spełniające warunki określone w § 3 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 
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przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020, 

 gmina, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której 

zamierza realizować operację, spełniająca warunki określone w  Rozporządzeniu, 

 

 

z wyłączeniem podmiotów będących: 

 osobami fizycznymi, 

 powiatem, 

 grantobiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą,  

 

 

Zakres tematyczny operacji: 

W ramach naboru wsparciem objęte będą operacje w ramach zakresu: promowanie obszaru 

objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych, Przedsięwzięcie III.1.1 Organizacja 

wydarzeń integrujących lokalne społeczności. 
 

Warunki udzielenia wsparcia w tym planowane do osiągnięcia w ramach projektu 

grantowego cele i wskaźniki: 

Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 2/2018/G 

przeprowadzanego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Królewskie Ponidzie” 

Przedsięwzięcie III.1.1 Organizacja wydarzeń integrujących lokalne społeczności, 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. 

 

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której 

uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 
Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 2/2018/G 

przeprowadzanego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Królewskie Ponidzie” 

Przedsięwzięcie III.1.1 Organizacja wydarzeń integrujących lokalne społeczności, 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. 

 

Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków 

udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: 
Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 2/2018/G 

przeprowadzanego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Królewskie Ponidzie” 

Przedsięwzięcie III.1.1 Organizacja wydarzeń integrujących lokalne społeczności, 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. 

 

Wskazanie limitu środków w ramach ogłoszonego naboru:  
Kwota przeznaczona na wsparcie  w ramach naboru nr 2/2018/G  

Przedsięwzięcie III.1.1 Organizacja wydarzeń integrujących lokalne społeczności wynosi 

ogółem 300 000,00 PLN. 
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Informacja o miejscu udostępnienia LSR: 

Lokalna Strategia Rozwoju oraz obowiązujące formularze: wniosek o powierzenie grantu, 

wniosku o płatność, umowy o udzielenie wsparcia, dostępne są na stronie internetowej 

„Królewskie Ponidzie”: www.krolewskieponidzie.pl oraz w biurze „Królewskiego Ponidzia”. 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w 

biurze „Królewskiego Ponidzia” oraz pod numerem tel. (041) 378 71 77.  

Integralną część ogłoszenia o naborze wniosków stanowi zamieszczony poniżej Regulamin 

wraz z załącznikami. 

 

 


