
 
 
 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2017/G 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Noteci” informuje, że ogłasza nabór wnio-

sków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii roz-

woju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie 

projektów grantowych 

 

Termin, miejsce i tryb składania wniosków. 

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 27 grudnia 2016 r. do dnia 9 stycznia 2017 r., od 

poniedziałku do piątku, od godziny 9:00 do 15:00. Wnioski należy składać osobiście, bezpośrednio 

w siedzibie LGD, tj. ul. Sienkiewicza 2, 64-800 Chodzież.  

 

Zakres tematyczny naboru: 

I. Rozwój infrastruktury turystycznej: 

a) limit dostępnych środków: 300 000,00 zł, 

b) wysokość kwoty grantu: do 50 000,00 zł, 

c) minimalne wymagania: należy uzyskać 30% punktów wg kryteriów wyboru 

operacji, 

d) forma wsparcia: refundacja. 

e) planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania: 

i. budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekrea-

cyjnej. 

f) termin realizacji operacji: do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o po-

wierzenie grantu. 

 

Wszystkie dokumenty niezbędne do udzielenia wsparcia, a w szczególności: LSR, formularz wniosku 

o powierzenie grantu, wniosku o rozliczenie grantu, wzór umowy o powierzenie grantu, a także wzór 

sprawozdania z realizacji zadania, kryteria wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów za 

spełnienie danego kryterium są dostępne pod adresem: www.dolinanoteci.com.pl, zakładka „Nabór 

PG”.  

Stowarzyszenie „Dolina Noteci” zapewnia bezpłatną pomoc doradczą w przygotowaniu wniosku, 

jednakże za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca. 

W przypadku równej ilość punktów przyznanych przez Radę o dofinansowaniu decydują kryteria klu-

czowe, a w dalszej kolejności kolejność składania wniosków.  

 



 
 
 

 

Lista wymaganych dokumentów: 

1. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, w tym formularz oceny własnej, w dwóch egzem-

plarzach w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD). 

 

Warunki udzielenia wsparcia. 

Wyboru operacji dokonuje się spośród wniosków, które pozytywnie przeszły etap oceny wstępnej, 

która dotyczy: 

 złożenia wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, 

 zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze, 

 zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze, 

 spełnienia dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru. 

 

Szczegółowe informacje w siedzibie LGD, ul. Sienkiewicza 2, 64-800 Chodzież, od poniedziałku do 

piątku, w godz.: 8:00 – 16:00, tel.: 697 973 894, 693 933 246, mail: biuro@dolinanoteci.com.pl. 

 



 
 
 

 

Załącznik nr 1 

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia 

oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki. 

 

Cel ogólny LSR 

1. Rozszerzenie zrównoważonej działalności społecznej ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju tury-

styki i ochrony zasobów. 

Cel(e) szczegółowe LSR 

1. Rozwój infrastruktury turystycznej. 

Przedsięwzięcia 

1. Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. 

Wskaźnik 

Lp. 

Nazwa wskaź-

nika ujętego w 

LSR 

Jedn. 

miary 

Wartość 

wskaźnika 

z LSR 

Wartość 

zrealizo-

wanych 

wskaźni-

ków z LSR 

Wartość wskaź-

nika planowana 

do osiągnięcia w 

związku z reali-

zacją operacji 

Wartość wskaźnika z LSR 

pozostająca do realizacji 

1 

Nowe lub prze-

budowane 

obiekty infra-

struktury tury-

stycznej i re-

kreacyjnej.  

 szt. 8 0 2 6 

 


