
                                                                                       

ZARZĄD LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PONIDZIE 

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY  

na operacje 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 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem  

Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE 
działającej na terenie gmin:  

Działoszyce, Kije, Michałów, Pińczów, Złota 

w zakresach:  

- zachowanie dziedzictwa lokalnego,  

- budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej 

lub kulturalnej, 

- wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie 
ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. 

 
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 

od 29.03.2017 do 12.04.2017 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE ul. 

Słabska 13, 28-400 Pińczów od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500. Ostateczny termin składania 

wniosków upływa 12.04.2017 roku o godzinie 1500. 

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu  

wraz z wymaganymi załącznikami.  

Formularze wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz umowy o przyznanie pomocy 

dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE: www.lgdponidzie.pl 

LSR jest udostępniona na stronie Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE www.lgdponidzie.pl oraz 

do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE, ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów  

w godz. 700 - 1500 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi: zachowanie dziedzictwa lokalnego – 

285 000,00 zł, budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej lub kulturalnej – 60 000,00 zł, wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie 

wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z 

wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – 300 000,00 zł. Wsparcie przyznawane jest w formie 

refundacji kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 300 000,00 zł na jednego Beneficjenta. 

Warunkiem udzielenia wsparcia, jest osiągnięcie minimum 14 punktów w ocenie według 

Kryteriów wyboru operacji. 

Przed oceną punktową lokalna grupa działania przeprowadza weryfikację spełniania przez 

Wnioskodawcę i operację objętą wnioskiem o przyznanie pomocy warunków przyznania pomocy 

określonych w obowiązujących przepisach prawa, LSR, Regulaminie naboru oraz niniejszym ogłoszeniu. 

W przypadku niespełnienia powyższych warunków operacja nie może zostać wybrana do 

dofinansowania i nie podlega dalszej ocenie. 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze 

Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 41-357 73 47 



Załączniki: 

1. Regulamin naboru 

2. Kryteria wyboru operacji 

3. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz 

kryteriów wyboru operacji 

4. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do 

osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników. 


