
        UWAGA !!! 

Czy wiesz, że w LGD Ślężanie mamy środki na granty?

•	 Masz koncepcję na nową przestrzeń publiczną?
 A może na udoskonalenie istniejącej? 
 (np. wiaty, place zabaw, miejsca piknikowe, oznaczenia szlaków, ścieżki 

dydaktyczne czy przyrodnicze,  siłownie zewnętrzne i inne)

•	 Masz pomysł na ciekawą publikację ?
 (np. foldery promocyjne, tablice informacyjne, strony internetowe,  ulotki  

i inne) 

•	 Działasz społecznie i szukasz środków na wsparcie swoich pomysłów?
 (np. warsztaty kulinarne czy plastyczne, szkolenia, rajdy, wydarzenia 

integrujące, konkursy, przeglądy artystyczne i inne) 

Przyjdź do nas, powiemy w jaki sposób możesz otrzymać Grant na swoje 
działania, pomożemy Ci wypełnić wniosek i przeprowadzimy Cię przez całą 
procedurę.

Warto wykorzystać taką szansę!!!
W 2018 roku ogłaszamy nabory grantów  

na trzy różne zakresy:
 
•	 Opracowanie publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych 

dotyczących zasobów obszaru, 

•	 Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej 
i rekreacyjnej na obszarze LSR, 

•	 Realizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych 
i artystycznych dla mieszkańców obszaru LSR, 

Forma pomocy:
•	 Kwota wsparcia: Minimalna wartość jednego grantu to 5.000 zł, a maksymalna 

to 50.000 zł. 
•	 Finansowaniu podlegać będzie 99% kosztów kwalifikowalnych, 1% musi stanowić 

wkład własny wnioskodawcy.
Projekty grantowe będą kompleksowo wdrażane bezpośrednio przez LGD, tj. 
wszystkie formalności (ocena, umowa, aneksy, rozliczanie, monitoring i kontrola 
prawidłowości) będą prowadzone przez LGD (Radę i pracowników biura).

Kto może zostać Grantobiorcą:
•	 osoby fizyczne,
•	 osoby prawne, w tym m.in. stowarzyszenia, fundacje, JST z wyłączeniem 

województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, spółdzielnie, 
•	 jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy 

przyznają zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się 
na obszarze wiejskim objętym LSR.

Kto nie może zostać Grantobiorcą:
•	 Osoba fizyczna i prawna prowadząca/wykonująca działalność gospodarczą

Zapraszamy do kontaktu z Biurem LGD
Siedziba Biura Stowarzyszenia ” Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”

 znajduje się pod adresem
ul. Kościuszki 7/9, 55-050 Sobótka

mail: info@slezanie.eu
tel. 71 31 62 171

i odwiedzenia zakładki „Nabory” na naszej stronie  www.slezanie.eu

Opracowanie: Stowarzyszenie „Ślężanie - Lokalna Grupa Działania”
Materiał współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja ma na celu Realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach działania – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i 
aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


