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Termin naboru

Od 16 stycznia do 6 lutego 2023 r.

• Wniosek należy złożyć w Centrum Aktywności
Lokalnej, ul. Zapłotnia 5a, 26-025 Łagów; w
trakcie trwania naboru wniosków, w godzinach
pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku w
godzinach od 7:30 do 15:30.
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Nabór 1/2023/G
W ramach naboru wsparciem objęte będą 
operacje polegające wyłącznie na:

wsparciu organizacji wydarzeń podnoszących 

wiedzę społeczności lokalnej w zakresie 

ochrony środowiska i zmian klimatycznych.

• Limit środków w ramach naboru nr 1/2023/G 
wynosi 50 000 euro, 
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Nabór 1/2023/G
• Wskaźniki przewidziane do realizacji. 

a) produktu:

liczba powierzonych grantów dotyczących organizacji wydarzeń 

podnoszących wiedzę społeczności lokalnej w zakresie ochrony 

środowiska i zmian klimatycznych – 8 szt.,

a) rezultatu:

liczba osób uczestniczących w inicjatywach służących podnoszeniu wiedzy

społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian

klimatycznych – 1200 osób.

• Każdy projekt musi przyczynić się do 
osiągnięcia powyższych wskaźników 
przewidzianych w LSR: 
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Dofinansowanie

• Stowarzyszenia – 80 %,
− co najmniej 10% wkładu własnego finansowego,

− co najwyżej 10% wkładu własnego rzeczowego.

• Refundacja
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Koszty kwalifikowalne

• Pomoc na operację jest przyznawana w formie refundacji kosztów 
kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:

• 1) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 
1305/2013, zwane dalej „kosztami ogólnymi”,

• 2) zakupu robót budowlanych lub usług,
• 3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu 

patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie
• autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
• 4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
• 5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, 
• 7) zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
• 8) podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c 

rozporządzenia nr 1303/2013
• – które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej 

celu oraz racjonalne.
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Koszty kwalifikowalne

a) w ramach projektu nie dopuszcza się finansowania zakupu środków trwałych,

tj. takich, których wartość przekracza 3.500,00 PLN,

b) zakup niskocennych środków trwałych, których wartość określono na kwotę od

1.000,00 PLN do 3.500,00 PLN możliwy jest tylko ze środków własnych,

c) jeżeli projekt przewiduje zakup nagród, upominków, dyplomów, pucharów,

itp., kwota środków przeznaczonych na ich zakup w ramach realizowanych

zadań nie może przekroczyć 10% kwoty dofinansowania,

d) koszty kwalifikowalne projektu nie mogą być współfinansowane z innych

środków publicznych,

e) termin zakończenia projektu, rozumiany jako data złożenia „Wniosku o

płatność/Sprawozdania końcowego z realizacji powierzonego grantu”

(załącznik nr 10) nie może być późniejszy niż 29.03.2024 r.
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• Wnioskodawca jest zobligowany sporządzić wniosek w 
formie dokumentu elektronicznego udostępnionego na 
stronie internetowej www.lgd-srws.pl na 
obowiązującym formularzu, wypełnionym zgodnie z 
instrukcją, 

• wniosek powinien być złożony w wersji papierowej i 
elektronicznej. Wersja papierowa wniosku musi być 
tożsama z wersją dokumentu elektronicznego, 

• Wnioskodawca zobligowany jest dostarczyć wniosek w 
oryginale i dwóch kopiach, przy czym jedna kopia, po 
potwierdzeniu złożenia, zwracana jest Wnioskodawcy, 

• Wnioski muszą być składane osobiście w Centrum 
Aktywności Lokalnej, nie dopuszcza się składania ich za 
pośrednictwem poczty elektronicznej lub 
kuriera/operatora pocztowego, 
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CEL OGÓLNY I
Wsparcie lokalnego rozwoju gospodarczego oraz ograniczanie 

skutków wykluczenia społecznego i ubóstwa przy 
jednoczesnym podejmowaniu działań przeciwdziałających 

zmianom klimatycznym.

Mieszkańcy, lokalne ngo i przedstawiciele gmin w trakcie
prowadzonych konsultacji wskazywali na braki w zakresie
infrastruktury umożliwiającej aktywne spędzanie czasu oraz
niedostosowaną do potrzeb ofertę spędzania czasu wolnego w
szczególności dla dzieci, młodzieży i osób starszych.

Cel Ogólny I skierowany jest na zintegrowanie działań w zakresie
tworzenia nowych miejsc pracy, wsparcia przedsiębiorczości,
rozwoju infrastruktury i wzmocnienia lokalnego kapitału ludzkiego i
społecznego, podejmowania działań przeciwdziałających zmianom
klimatycznym przyczyniających się do wzrostu rozwoju lokalnego
przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnych skutków wykluczenia
społecznego i ubóstwa na obszarze LSR.
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CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2
Wzmacnianie spójności obszaru lgd, zwiększenie 

zaangażowania mieszkańców w rozwój swoich miejscowości z 
wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i poszanowaniem 

środowiska naturalnego.

• Obszar LSR to tereny wiejskie województwa
świętokrzyskiego, gdzie mieszkańcy mają utrudniony
dostęp do oferty kulturalnej czy rekreacyjnej.
Mieszkańcy podczas przeprowadzanych konsultacji
wskazywali na słabą ofertę zajęć pozalekcyjnych dla
młodzieży, brak oferty kulturalnej i sportowej dla osób
starszych, a także słabo rozwiniętą infrastrukturę
turystyczną, która umożliwiałaby aktywne spędzanie
czasu i integrację mieszkańców.
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Przedsięwzięcie 1.2.2 Wzmocnienie 
więzi społecznych

• wsparcie prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych, służących

wzmocnieniu więzi społecznych mieszkańców obszaru lgd przez kultywowanie

lokalnych zwyczajów, tradycji,

• wsparcie organizacji wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych promujących obszar

objęty LSR,

• wsparcie organizacji wydarzeń podnoszących wiedzę społeczności lokalnej w

zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych,

• wsparcie działań nakierowanych na budowanie społeczeństwa obywatelskiego,

grup nieformalnych i wzmacnianie inicjatyw lokalnych,

• inne działania mające na celu podniesienie wiedzy w zakresie ochrony środowiska

i zapobieganiu zmianom klimatycznym,
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Kryteria wyboru

Kryteria zgodności z LSR

Kryteria wyboru

Wniosek o powierzenie grantu spełnił minimalne wymagania

jeżeli otrzyma co najmniej 27 pkt. spośród 51 możliwych do

otrzymania w ramach wszystkich kryteriów wyboru grantów

obowiązujących dla Przedsięwzięcia 1.2.2.
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../../../Nabory/2022/4_2022/Do publikacji/03. Kryteria zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju.pdf
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Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej

Centrum Aktywności Lokalnej

Ul. Zapłotnia 5a, 26-025 Łagów

www.lgd-srws.pl

zakładka Nabory

Tel: 41 30 74 938

E-mail: s.miechowicz@lgd-srws.pl
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