NABÓR WNIOSKÓW
DOFINANSOWANIE DLA SEKTORÓW:
PUBLICZNEGO, SPOŁECZNEGO i GOSPODARCZEGO

NABÓR 5/2018 - PROW
ZAKRES

1) Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub
kulturalnej;
2) Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność
3) Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze
wiejskim objętym LSR

WYSOKOŚĆ
LIMITU

Infrastruktura publiczna, turystyczna i społeczna – 13 366,34 zł, w tym:
1) Rozbudowa, modernizacja lub budowa obiektów w centrach miejscowości (1.1.3)– 13 366,34 zł.





Maksymalna kwota pomocy w przypadku podmiotu będącego jednostką sektora finansów publicznych wynosi
8 504,78 zł (i stanowi do 63,63% kosztów kwalifikowalnych). Kwota wsparcia w ramach LSR wynosi do
13 366,34 zł (w tym wkład EFFROW: 8 504, 78 zł oraz 4 861,56 zł. stanowiący wkład własny będący wkładem
krajowych środków publicznych).
Maksymalna kwota pomocy w przypadku Wnioskodawcy nie będącego jednostką sektora finansów publicznych
(sektor społeczny) wynosi do 13 366,34 zł.
Minimalna całkowita wartość projektu: 50 000,00 zł.

Rozwój lokalnej przedsiębiorczości – 359 723,00 zł. w tym:
1) Wsparcie budowy lub wyposażenia w sprzęt i urządzenia podmiotów rozpoczynających lub
prowadzących aktywność gospodarczą związaną ze specyfiką obszaru – rozpoczęcie działalności
gospodarczej (2.1.1) – 50 000,00 zł w tym:


Wysokość premii wynosi: 50 000,00 zł. na jednego Beneficjenta.

2) Wsparcie budowy lub wyposażenia w sprzęt i urządzenia podmiotów rozpoczynających lub
prowadzących aktywność gospodarczą związaną ze specyfiką obszaru – rozwój działalności
gospodarczej (2.1.1) – 39 723,00 zł w tym:





Maksymalna kwota pomocy na jeden projekt wynosi do 39 723,00 zł.
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych.
Konieczność utrzymania lub utworzenia miejsca pracy.
Minimalna całkowita wartość projektu: 50 000,00 zł.

3) Wyposażenie w sprzęt i urządzenia podmiotów podejmujących kooperację (2.1.3) - 150 000,00 zł.




Maksymalna kwota pomocy na jeden projekt wynosi do 150 000,00 zł.
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych.
Konieczność utworzenia min. 1 miejsca pracy w ramach realizacji 1 projektu.

4) Prowadzenie działań edukacyjnych i doradczych na rzecz poprawy konkurencyjności lokalnej
gospodarki (2.1.5) – 120 000,00 zł.
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WNIOSKÓW

Maksymalna kwota pomocy w przypadku podmiotu będącego jednostką sektora finansów publicznych wynosi
76 356,00 zł. (i stanowi do 63,63% kosztów kwalifikowalnych). Kwota wsparcia w ramach LSR wynosi do 120 000,00 zł.
( w tym wkład EFFROW 76 356,00 zł oraz 43 644,00 zł. stanowiący wkład własny będący wkładem krajowych środków
publicznych).
Maksymalna kwota pomocy w przypadku Wnioskodawcy nie będącego jednostką sektora finansów publicznych (sektor
społeczny) wynosi do 120 000,00 zł.
W ramach przedsięwzięcia Wnioskodawca zakłada realizację min. 3 działań edukacyjnych.

10 – 28 września 2018 r. do godz. 12:00
(konsultacje w ramach naborów udzielane są tylko do 27 września 2018r.)

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”
Plac Wolności 1b, 11-600 Węgorzewo
Więcej informacji:
Biuro Wilkasy: +48 87 428 29 51, Biuro Węgorzewo: +48 87 428 47 41
oraz na stronie: www.mazurylgr.pl

Plakat opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

