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

Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego
działająca na terenie gmin:

Opatów, Ożarów, Sadowie, Tarłów, Wojciechowice
Ogłasza nabór wniosków nr 1/2018/G
i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”,
na Przedsięwzięcie:

3.1.1 Realizacja imprez promujących LGD
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 27 lutego do 13 marca 2018 roku.
Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Powiatu Opatowskiego, od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530. Ostateczny termin
składania wniosków upływa 13 marca o godz. 15:00. Wniosek o przyznanie pomocy należy
złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
Zakres tematyczny operacji – promowanie obszaru objętego LSR
Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki określono w regulaminie naboru.
Wysokość dostępnych środków na operacje w ramach naboru na przedsięwzięcie 3.1.1
wynosi 300 000,00 złotych.
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.
Lokalna Strategia Rozwoju oraz wzory dokumentów aplikacyjnych upubliczniono na stronie
internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego”
www.lgdopatow.pl oraz są do wglądu w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania
Powiatu Opatowskiego”, ul. Bronisława Ostrowskiego ps. Cichy 1, 27-500 Opatów,
od poniedziałku do piątku w godz. 730–1530.
O wsparcie mogą się ubiegać osoby prawne z wyłączeniem jednostek sektora finansów
publicznych, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje się na obszarze wiejskim

objętym LSR, albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych, którym ustawa przyznaje zdolność
prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym
LSR - spełniające warunki określone w Rozporządzeniu 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 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.).
Przed oceną punktową weryfikacji podlega spełnianie przez Wnioskodawcę i operację
warunków przyznania pomocy określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020, obowiązujących przepisach prawa, strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność oraz regulaminie naboru. Wnioski nie spełniające tych warunków nie
podlegają ocenie punktowej i nie mogą zostać wybrane do dofinansowania. Powyższa
weryfikacja jest prowadzona zgodnie z kartą weryfikacji formalnej wniosku, stanowiącej
załącznik do regulaminu naboru.

