
 
 
 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 10/2021 

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

sków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

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

 

Termin, miejsce i tryb składania wniosków. 

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 05.07.2021 r. do dnia 19.07.2021 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 Cho-

dzież. Złożenie wniosku potwierdzane jest na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złoże-

nia wniosku oraz opatrzone jest pieczątką LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. 

 

Zakresy tematyczne naboru: 

  

I. Rozwój  ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub 

kulturalnej: 

1. Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjno-sportowej: 

a) limit dostępnych środków:  

- 265 129,45 € (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia 

  dziewięć euro i czterdzieści pięć centów), 

- 1 060 517,80 zł ( jeden milion sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemnaście 

  złotych i osiemdziesiąt groszy) – po kursie 1 EUR – 4,00 zł; 

b) wysokość kwoty pomocy: do 300 000 zł (jednostki sektora finansów publicz-

nych bez ograniczeń); 

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

operacji; 

d) forma wsparcia: refundacja do 63,63% kosztów kwalifikowalnych dla jedno-

stek sektora finansów publicznych; 

e) grupy docelowe: Jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarzą-

dowe. 

 

Infrastruktura społeczno-kulturalna i rekreacyjno-sportowa odpowiadająca §2 ust. 1 pkt. 6) rozwoju 

ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej rozpo-

rządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kiero-

wanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. (Dz.U. 

poz. 1570 z późn. zm). 

 



 
 
 

 

 

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

o udzielenie wsparcia, instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o 

płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, a także kryteria wyboru operacji oraz zasady przy-

znawania punktów za spełnienie danego kryterium są dostępne pod adresem:                                           

www.dolinanoteci.com.pl, zakładka „Nabór 10/2021”.  

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 dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i w 

elektronicznej (opisana płyta CD). 

2. Oświadczenie dotyczące oznaczenia inwestycji tablicą informacyjną, zgodną z Księgą Wizua-

lizacji PROW 2014-2020. 

3. Formularz oceny własnej. 

 

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.: 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 

3. Poprawienie jakości życia i stwarzanie warunków do dalszego harmonijnego rozwoju lokalnej społecz-

ności 

Cel(e) szczegółowe LSR 

3.1. Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjno-sportowej 

Przedsięwzięcia 

3.1.1.  Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjno-sportowej 

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 i przebu-

dowane 

obiekty infra-

struktury spo-

łeczno-kultu-

ralnej i rekrea-

cyjno-sporto-

wej 

szt. 26 21 5 0 

 


