Stowarzyszenie
Grantobiorca jest zobowiązany do:
- gromadzenia i przechowywania dokumentów
dotyczących zadania, na które jest udzielany grant,
w szczególności potwierdzających poniesienie
przez grantobiorcę kosztów na realizację tego zadania, oraz przekazania LGD kopii tych dokumentów w terminie określonym w umowie,
- udostępniania LGD informacji i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, monitoringu i ewaluacji zadania, na które jest udzielany
grant.
LGD odpowiada za:
- realizację projektu grantowego zgodnie z założonymi celami,
- wybór grantobiorców w oparciu o określone kryteria,
- zawieranie umów z grantobiorcami,
- rozliczanie wydatków poniesionych przez grantobiorców,
- monitorowanie realizacji zadań przez grantobiorców,
- kontrolę realizacji zadań przez grantobiorców.

Minimalna wartość zadania
przez Grantobiorcę– 5 tys. zł

Lokalna Grupa
Działania „Wadoviana”

Działania

Zachęcamy do kontaktu z pracownikami naszego
Biura, którzy chętnie odpowiedzą na Państwa
pytania oraz pomogą na każdym etapie składania
i rozliczania wniosku o dofinansowanie.
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez
Społeczność dla obszaru LGD „Wadoviana”
na lata 2014-2020

PROJEKT GRANTOWY:

realizowanego

www.facebook.com/LGDWadoviana

Wysokość limitu na jednego grantobiorcę
w okresie programowania PROW 2014-2020
wynosi 100 tys. zł.

Trwałość projektu: 5 lat.

Lokalna Grupa

Biuro LGD “Wadoviana”
ul. Lwowska 7
34-100 Wadowice
tel. +48 508 380 987
wadoviana@wadowice.pl
WWW.WADOVIANA.PL

Maksymalna wartość dofinansowania– 30 tys. zł

Wysokości refundacji : do 100%

Stowarzyszenie

„WYPOSAŻENIE MIEJSC SPOTKAŃ
SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, W TYM
OSÓB Z GRUP DEFAWORYZOWANYCH”

„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.

Projekty grantowe
W ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD „Wadoviana” na
lata 2014-2020 (zwanej dalej LSR) planuje się realizację projektów grantowych.

Grantobiorcą może być:

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

Grantobiorca nie może wykonywać działalności
gospodarczej!

Zadania/projekty zgodne z poniższymi celami i przedsięwzięciami będą mogły być realizowane przez grantobiorców,
wybieranych w drodze naboru organizowanego przez LGD:

Grantobiorca podpisuje z LGD umowę o powierzenie grantu,
która określa:

Zadanie może być realizowane jeśli:
- nie dotyczy rozwoju przedsiębiorczości (podejmowanie działalności gospodarczej, rozwijanie działalności gospodarczej)
- inwestycje w ramach zadania 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
- beneficjent wykaże, że:
- posiada doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, lub
- posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji
którą zamierza realizować, lub
- posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji.

