
                                                                                                  
 

 

 

     INFORMACJA 
 

 

     Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego informuje, że w ramach realizacji 

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w I półroczu 2018 roku Stowarzyszenie będzie 

ogłaszało  nabory 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 o udzielenie wsparcia  

w następujących zakresach tematycznych: 

1) 3.1.1 Realizacja imprez promujących LGD 

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:  

- organizacja nowych cyklicznych imprez integrujące lokalne środowiska  

- organizacja imprez sztandarowych dla obszaru działania LGD  

- intensywność pomocy określona została na poziomie 90% kosztów     

  kwalifikowalnych 

LIMIT ŚRODKÓW: 300 000,00 

 

      2)  2.2.2 Rozwój i promocja obszaru LGD z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa   

           kulturowego, historycznego i przyrodniczego 

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:  

           - opracowanie, wydruk folderów, materiałów promocyjnych, broszur, kronik,   

             przewodników itp.  promujących obszar LGD i ich dystrybucja 

           - opracowanie materiałów audiowizualnych promujących obszar LGD 

           - promocja obszaru objętego LSR na targach i wystawach krajowych i zagranicznych 

           - intensywność pomocy określona została na poziomie 90% kosztów    

             kwalifikowalnych 

LIMIT ŚRODKÓW: 50 000,00 

 

 



                                                                                                  
 

      3) 2.3.1 Odbudowa i renowacja obiektów zabytkowych atrakcyjnych turystycznie 

          Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:  

         - renowacja, odnowienie i zagospodarowanie architektury zabytkowej – kapliczek, figur,     

            kościołów 

          - intensywność pomocy określona została na poziomie 90% kosztów kwalifikowalnych 

LIMIT ŚRODKÓW: 100 000,00 

 

      4) 3.2.1 Opracowanie nowych ofert spędzania czasu wolnego 

           Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:  

           - organizacja nowych ofert spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i osób  

              starszych, tj. organizacja zawodów sportowych, warsztatów, zajęć i spotkań  

              integracyjno-kulturalnych umożliwiających integrację międzypokoleniową oraz    

              aktywizację lokalnej społeczności i promocję obszaru objętego LSR 

           - intensywność pomocy określona została na poziomie 90% kosztów kwalifikowalnych 

LIMIT ŚRODKÓW: 150 000,00 

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania pomocy oraz kryteriów 

udzielania wsparcia w ramach w/w przedsięwzięć udzielane są Biurze Lokalnej Grupy 

Działania Powiatu Opatowskiego, ul. Bronisława Ostrowskiego ps. Cichy 1, 27-500 

Opatów, tel. (15) 868 20 87, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30. 


