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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (LGD) zawiązane
zostało przez przedstawicieli trzech sektorów (publicznego, społecznego i gospodar-
czego). Rejestracja LGD w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 29 maja 2007
roku.

Nazwa Stowarzyszenia nawiązuje do malowniczej rzeki Zgłowiączki, która stanowi
jeden z głównych i specyficznych elementów obszaru Stowarzyszenia. Początkowy
teren działania LGD nie był tak rozległy jak obecnie - obejmował 7 gmin (Boniewo,
Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Izbica Kujawska, Lubraniec, Lubień Kujawski). Nas-
tępnie na początku 2008 roku LGD poszerzyło swój skład o kolejne trzy gminy: Fabianki,
Lubanie i Włocławek. Kolejnego poszerzenia obszaru działania LGD dokonano w 2015
roku wówczas do LGD dołączyły gminy- Baruchowo, Kowal i Miasto Kowal. Aktualnie
teren działania LGD to 13 gmin powiatu włocławskiego: Baruchowo, Boniewo, Brześć
Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Gmina Kowal, Miasto Kowal, Lu-
bień Kujawski, Lubanie, Lubraniec i Włocławek.

LGD

(obszar działania Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki)

LGD W LICZBACH:
Liczba Gmin wchodzących w skład LGD: 13

Obszar objęty LSR zamieszkuje 86920
mieszkańców.
Największe miasto na obszarze LGD Brześć
Kujawski - 4 728 osób.

Gmina o największej liczbie mieszkańców:
Gmina Brześć Kujawski -11 598.

(Źródło: GUS, 31.12.2013)

Powierzchnia całego obszaru LGD: 1474km²

Gmina o największej powierzchni: Gmina
Włocławek -220km²

(rzeka Zgłowiączka)

3



4

W nowej perspektywie finansowej LGD realizuje nową wielofunduszową Lokalną
Strategię Rozwoju (LSR). Wilelofunduszowa, bo realizowana z dwóch programów:
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego 2014-
2020 (RPO WK-P 2014-2020) i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
(PROW 2014-2020).

Umowę ramową na realizację LSR na lata 2014-2020 podpisaliśmy 19 maja 2016 roku.

LGD W NOWEJ PERSPEKTYWIE
FINANSOWEJ 2014-2020

(Zdjęcie z podpisania umowy ramowej. Na zdjęciu od lewej: Marszałek Województwa Kujawsko-
Pomorskiego Piotr Całbecki, Przewodniczący Zarządu Województwa - Ryszard Bober, Wiceprezes

Zarządu LGD  Hanna Piastowska, Prezes Zarządu LGD Roman Nowakowski).

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki jest
jedyną grupą w województwie kujawsko - pomorskim, która realizowała w poprzedniej
perspektywie finansowej 2007-2013 dwie strategie:

1. Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013.

2. Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich (LSR OR) w ramach Programu
Operacyjnego Ryby na lata 2007-2013.

Jedną z głównych cech odróżniających Lokalną Strategię Rozwoju od innych strategii
jest to, iż nie dotyczy ona całego spektrum rozwoju danego obszaru, lecz skupia się na
określonych obszarach strategicznych, kluczowych z punktu widzenia lokalnych
uwarunkowań i możliwości realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2014-2020 i Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014-2020.
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Obszary te zostały przedstawione w trzech celach ogólnych określonych w LSR:

Cel ogólny 1

Wspieranie
przedsiębiorczości oraz

podniesienia kompetencji
i aktywności zawodowej
społeczności objętej LSR

Cel ogólny 2

Wzrost udziału
społeczności lokalnej
w życiu społecznym

i kulturalnym
na obszarze LGD

Cel ogólny 3

Rozwój turystyki
i agroturystyki oraz

podniesienie, jakości życia
mieszkańców w obszarze

komunikacji, rekreacji
i wypoczynku

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 LGD będzie ogłaszało
następujące konkury tematyczne na:

1. Budowę lub przebudowę publicznych dróg gminnych lub powiatowych.

2. Budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turys-
tycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

3. Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

4. Podejmowanie działalności gospodarczej (premie).

5. Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw (rozwój przedsiębiorstw).

W ramach
LGD będzie ogłaszało konkury w ramach dwóch osi 7 i 11.

Konkursy tematyczne to:

1. Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji
społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich.

2. Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw - projekty inwestycyjne pop-
rawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu
działania jak i oferty poprzez:

a. rozbudowę przedsiębiorstwa;

b. rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa;

c. działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu
produkcyjnego, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych
produktów/usług;

d. zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych;

e. zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę sposobu świadczenia usługi.

w ramach osi 7

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawskiego-Po-
morskiego 2014-2020

STOWARZYSZENIE NA REALIZACJE CELÓW OGÓLNYCH
WSKAZANYCH W LSR OGŁASZA KONKURSY TEMATYCZNE.
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Konkursy tematyczne to:

1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w
zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środo-
wiskowym takich jak:

a. kluby samopomocy (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze
doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy);

b. świetlice środowiskowe (w tym z programem socjoterapeutycznym, programem
rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie,
coaching rówieśniczy);

c. kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze
doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy);

d. kluby pracy;

e. aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub
dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne);

f. i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i
animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

a. usług wzajemnościowych, samopomocowych;

b. lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej;

c. i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji
społecznej.

3. Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej,
w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-
społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne
wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej.

Tak jak wcześniej było wspomniane LGD obecnie realizuje wielofunduszową strategię,
która jest finansowana z dwóch programów. W ramach tych programów LGD nie tylko
ogłasza oddzielne konkursy tematyczne, ale również ma oddzielne budżety.

w ramach osi 11
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Konkursy te będą dotyczyły następujących zakresów tematycznych:
I. Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych.
II. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycz-
nej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
III.Zachowanie lokalnego dziedzictwa
IV. Podejmowanie działalności gospodarczej (PREMIE).
V. Rozwijanie działalności gospodarczej.

1. Należy mieć miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR - w przypadku, gdy
wniosek składa osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej, do której
stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Adres ten powinien
być zgodny z adresem zameldowania na pobyt stały lub czasowy).

2. Miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonywana jest działalność gospodarcza,
wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się
na obszarze objętym LSR w przypadku, gdy osoba fizyczna wykonuje działalność
gospodarczą, do której stosuje się przepisy o swobodzie działalności gospodarczej, albo

- siedziba osoby prawnej lub jej oddziału - z wyłączeniem województwa, znajduje się na
obszarze objętym LSR, albo

- siedziba lub oddział jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
której ustawa przyznaje zdolność prawną, znajduje się na obszarze objętym LSR.

OGÓLNE WARUNKI JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ UBIEGAJĄC SIĘ
O ŚRODKI W RAMACH PROW m.in.:

W PIERWSZEJ POŁOWIE 2017 ROKU LGD BĘDZIE OGŁASZAŁO
KONKURSY W RAMACH PROW 2014-2020.
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3. Operacja, zakłada realizację inwestycji na obszarze objętym LSR

4. Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością
lub współwłasnością Wnioskodawcy lub Wnioskodawca posiada prawo do
dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy, co
najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do
zapewnienia trwałości operacji.

5. Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych.

6. Operacja będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach.

7. Koszty kwalifikowalne operacji nie będą współfinansowane z innych środków
publicznych (nie dotyczy JST).

8. Złożenie wniosku o płatność nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy (max
termin to 31.12.2022).

9. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych (nie dotyczy
podejmowania działalności gospodarczej).

1. Podmiot starający się o otrzymanie wsparcia:

a. nie może podlegać ubezpieczeniu KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie (chyba, że
podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną, jako produkcja artykułów
spożywczych lub produkcja napojów),

b. w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie
wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

- i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie.

2. Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której
stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i jej wykonywanie
do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:

a. zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia
emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie
przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i
podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty
płatności końcowej, lub

b. utworzenie, co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty
średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie
osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a
także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia
wypłaty płatności końcowej.

WARUNKI JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ, BY OTRZYMAĆ WSPARCIE
FINANSOWE W RAMACH DZIAŁANIA - PODEJMOWANIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (PREMIE) M.IN.:
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Wysokość pomocy przyznawana w ramach PREMI wynosi 50 tys. zł.

Środki te wypłacane zostaną w dwóch transzach:
I transza - 80 % przyznanej kwoty pomocy (40 tys.)
II transza -20 % przyznanej kwoty pomocy (10 tys.)

Warunki wypłaty transz:
- przed wypłatą pierwszej transzy będzie wymagane: podjęcie we własnym imieniu
działalności gospodarczej, zgłoszenie się do ubezpieczenia społecznego, uzyskanie
pozwoleń, zezwoleń i innych decyzji, których uzyskanie jest wymagane odrębnymi
przepisami,

- przed wypłatą drugiej transzy będzie wymagane, aby operacja została zrealizowana
zgodnie z biznesplanem.

Koszty planowane do poniesienia w ramach PREMII mieszczą się w zakresie kosztów
kwalifikowalnych.

1. Podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień
złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma wykonywać łącznie, co najmniej przez 365
dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy o swobodzie działalności
gospodarczej, oraz nadal ją wykonywać.

2. Operacja zakłada:

a) utworzenie, co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty
średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której
zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy
o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,

b) utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach
realizacji operacji, do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;

3. Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana
pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (PREMI) albo
upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na operację w
tym zakresie.

Pomoc na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej jest przyznawana do
wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych, ale nie więcej jak 50 tys. zł.

Pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej jak również
w zakresie rozwijania działalności gospodarczej jeżeli działalność
gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana (PKD) jako:

1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;

2) górnictwo i wydobywanie;

3) działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;

4) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;

5) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;

nie przysługuje,

WARUNKI JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ, BY OTRZYMAĆ WSPARCIE
FINANSOWE W RAMACH DZIAŁANIA ROZWIJANIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ M.IN.:
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6) produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;

7) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych
wyrobów farmaceutycznych;

8) produkcja metali;

9) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;

10) transport lotniczy i kolejowy;

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie konkursów ogłaszanych przez LGD w ramach
PROW 2014-2020 zalicza się koszty:

1. ogólne,

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, a w przypadku operacji w zakresie
zachowania lokalnego dziedzictwa - również używanych maszyn lub wyposażenia,
stanowiących eksponaty,

6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych
przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,

7. zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,

8. podatek VAT (jeżeli nie można odzyskać go na mocy prawodawstwa krajowego)

- które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz
racjonalne.

W przypadku, gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania
ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji
tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości
pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów.

Przy ustaleniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości
nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty
zakupu środków transportu w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów
kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji, jeżeli zostały poniesione:

a. od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych

od 1 stycznia 2014r.

przekracza wartość rynkową

KOSZTY KWALIFIKOWALNE
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b. zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych

c. w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku gdy wartość transakcji przekracza

1000,00 zł w formie rozliczenia bezgotówkowego.

Proces składania wniosków otwiera ogłaszanie konkursu przez LGD. Tak jak wcześniej

było wspomniane LGD ogłasza konkursy tematyczne np. konkurs na podejmowanie

działalności gospodarczej (PREMIE).

LGD zamieszcza ogłoszenie o naborze wniosków, na swojej stronie internetowej, nie

wcześniej jednak niż 30 dni i nie później niż 14 dni przed planowanym terminem

rozpoczęcia biegu terminu składania tych wniosków. Ogłoszenie o naborze wniosków

zostaje również umieszczone na stronach internetowych gmin należących do LGD, na

tablicy ogłoszeń LGD jak również na tablicach ogłoszeń gmin należących do LGD.

Wniosek składa się bezpośrednio do LGD w terminie wskazanym w ogłoszeniu (termin

ten nie może być krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni).

Osoba/podmiot, który chce złożyć wniosek do LGD może skorzystać z bezpłatnych

szkoleń organizowanych przez LGD dotyczących danego konkursu oraz z bezpłatnego

doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGD.

Po złożeniu wniosku do LGD wniosek jest oceniany przez Radę LGD (Rada LGD składa się

z przedstawicieli wszystkich gmin należących do LGD. Są to przedsiębiorcy, osoby

związane z instytucjami publicznymi, jak również przedstawiciele stowarzyszeń, OSP

czy innych organizacji społecznych.)

Rada wybiera do realizacji wnioski do limitu środków wskazanych w ogłoszeniu o

konkursie. Wnioski te

Wnioski, które

zostały uznane za zgodne z LSR podlegają dalszemu procesowi oceny tj. zgodności z

lokalnymi kryteriami wyboru. (wnioski nie zgodne z LSR nie są dalej oceniane). W ramach

tej oceny wnioskowi przyznawane są punkty, które decydują o pozycji wniosku na liście

rankingowej. Wniosek z największą ilością punktów jest umieszczony na pierwszym

miejscu listy. Kryteria w ramach, których oceniany jest wniosek są ogólnie dostępnie.

Zamieszczone są na stronie internetowej LGD udostępnione są w

biurze LGD jak również opublikowane są razem z ogłoszeniem o konkursie.

LGD na przeprowadzenie całego procesu oceny ma 45 dni.

Następnie wnioski beneficjentów wraz z dokumentacją LGD są przekazywane do

Urzędu Marszałkowskiego, który weryfikuje przekazaną przez LGD dokumentację.

Urząd ma na to 3 miesiące.

Zwieńczeniem całego procesu składania wniosków do LGD jest podpisanie umowy

o przyznanie pomocy w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

muszą być ponadto zgodne z LSR, tj. muszą być zgodne z
programem w ramach, którego jest planowana realizacja operacji, muszą być
zgodne z celem ogólnym i szczegółowym oraz przedsięwzięciem określonym w
LSR, jak również muszą realizować zaplanowane w LSR wskaźniki.

JAK WYGLĄDA PROCES SKŁADANIA DO LGD WNIOSKÓW
W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARU WIEJSKICH (PROW)?

(www.kujawiaki.pl),
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KIEDY KONKURSY W RAMACH REGIONALNEGO
PROGRAMU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO?

ANIMACJA

(www.kujawiaki.pl)

LGD planowało ogłosić konkursy w ramach RPO WK-P jeszcze w 2016 roku. Jednakże w

związku z trwającymi pracami nad zmianą procedur LGD konkursy te będą prawdopo-

dobnie ogłoszone dopiero w 2017 roku.

Planuje się, iż pierwszym konkursem jak ogłosi LGD w ramach tego programu będzie

tzw. rewitalizacja. Są to działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji

społeczno gospodarczej miejscowości wiejskich- w szczególności o dużej koncentracji

negatywnych zjawisk społecznych zmierzające do ożywienia społeczno- gospodarczego

danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary

problemowe w życiu społecznym i gospodarczym. W ramach tego działania będą rea-

lizowane wyłącznie przedsięwzięcia wynikające z Gminnych/ Lokalnych Programów Re-

witalizacji i tylko na Projekty w ramach tego działania nie mogą być realizowane w

obszarach miast.

Działalność LGD to nie tylko przeprowadzenie naborów, ogłaszanie konkursów to

również działania szkoleniowe, informacyjne i promocyjne. W tym celu LGD wydaje

różnego rodzaju publikacje, ulotki, biuletyny informacyjne, prowadzi swoją stronę

internetową i konto na portalu społecznościowym.

LGD w grudniu 2016r. zorganizowało w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym konferencję

inauguracyjną pt. „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w

nowej perspektywie finansowej 2014-2020”. W konferencji wzięli udział członkowi LGD,

zaproszeni goście oraz przedstawiciele instytucji kultury, lokalnego biznesu oraz

mieszkańcy.

Więcej informacji o całym procesie wyboru i oceny operacji przez LGD oraz dzia-łalności
LGD otrzymają Państwo w biurze LGD .

Pracownicy LGD udzielają bezpłatnego doradztwa - informują o warunkach udzielenia
wsparcia, omawiają dokumentację jaką należy złożyć na konkurs (wniosek, załączniki),
informują o warunkach jakie ciążą na osobach korzystających z pomocy po podpisaniu
umowy.

W celu skorzystanie z doradztwa należy wcześniej skontaktować się telefonicznie
z biurem LGD pod numerem telefonu 54 284 66 69.



Zdjęcia z konferencji inauguracyjnej







Siedziba Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Dorzecza Zgłowiączki

Biuro Stowarzyszenia:

ul. Sikorskiego 12,
87-850 Choceń

ul. Włocławska 16,
87-850 Choceń

tel. 54 284 66 69
e-mail: zglowiaczka@wp.pl

www.kujawiaki.pl


