S TRATEGIA R OZWOJU L OKALNEGO
K IEROWANEGO PRZEZ S POŁECZNOŚĆ
DLA OBSZARU LGD „W ADOVIANA ”
NA LATA 2014-2020
R OZWÓJ OBSZARU W SZCZEGÓLNOŚCI
W KIERUNKU TURYSTYKI , REKREACJI ,
KULTURY I DZIEDZICTWA
W ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego
Kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD
„Wadoviana” na lata 2014-2020 (zwanej dalej LSR) wymienione poniżej podmioty mają możliwość otrzymania
dofinansowania do realizowanego projektu.
O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

Warunki finansowe

Koszty, które kwalifikują się do refundacji :

Obszar objęty LSR to tereny wiejskie Gminy Andrychów
oraz Gminy Wadowice wraz z miastem Wadowice.

O pomoc będzie można ubiegać się
realizując następujące cele i wskaźniki:

Projekt może być realizowany, jeżeli:
- nie będzie
publicznych,

współfinansowany

z

innych

środków

- będzie realizowany w nie więcej niż 2 etapach,
złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia
umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.,
- planowane w ramach operacji
realizowane na obszarze objętym LSR

inwestycje

będą

- inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy,
- nie służy promocji produktów lub usług wyłącznie jednego podmiotu,
nie
dotyczy
organizacji
wydarzeń
cyklicznych,
z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym
przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane
więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej
samej tematyce,
beneficjent wykaże, że:
posiada
doświadczenie
projektów lub,

w

realizacji

posiada
zasoby
odpowiednie
projektu, który zamierza realizować.

do

podobnych
przedmiotu

Zachęcamy do kontaktu z pracownikami naszego Biura, którzy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania oraz pomogą na każdym etapie składania
i rozliczania wniosku o dofinansowanie.

Biuro LGD “Wadoviana”
ul. Lwowska 7
34-100 Wadowice
tel. +48 508 380 987
wadoviana@wadowice.pl
www.facebook.com/LGDWadoviana

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

