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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza

Zgłowiączki (LGD) składa się z całego powiatu wło-

cławskiego. Są to gminy: Baruchowo, Boniewo, Brześć
Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujaw-

ska, Kowal, Lubień Kujawski, Lubanie, Lubraniec,
gmina Włocławek i Miasto Kowal. Głównym działa-

•

•

wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw,

działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem

lub wykluczeniem społecznym, w zakresie
wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym,

niem LGD jest wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju

•

tów, ogłasza konkursy na nabór wniosków o dofinan-

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

przeprowadza wiele działań informacyjnych.

•

na lata 2014-2020. W tym celu LGD przeprowadza

m.in. nabory wniosków na realizację różnych projek-

sowanie, organizuje spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bezpłatnego doradztwa jak również

LGD ogłasza konkursy tematyczne w ramach dwóch

programów:

1. Regionalny Program Operacyjny Wojewódz-

twa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
(RPO WK-P) -w ramach osi priorytetowej 7 i 11.

•

Zakresy tematyczne w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego:

działania infrastrukturalne przyczyniające się
do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich- Rewitalizacja,

•
•
•
•

działania wspierające rozwiązania w zakresie
organizowania społeczności lokalnej i animacji
społecznej.

2014-2020 (PROW). Zakresy tematyczne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

budowa lub przebudowa publicznych dróg
gminnych lub powiatowych,

rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub
kulturalnej,

zachowanie dziedzictwa lokalnego,

podejmowanie działalności gospodarczej,
rozwijanie działalności gospodarczej.
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LGD na wydarzeniach kulturalnych
W tym roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działa-

nia Dorzecza Zgłowiączki gościło ze swoim mobilnym
punktem informacyjno-promocyjnym na wydarzeniach kulturalnych organizowanych w miejscowo-

ściach objętych obszarem LSR. Nasza obecność była
okazją do przekazania zainteresowanym mieszkań-

Nasze stoisko można było odwiedzić w takich wy-

darzeniach jak:
•
•
•

20 sierpnia w Zarzeczewie,

27 sierpnia w Izbicy Kujawskiej,

3 września w Smólniku- gmina Włocławek.

W dniu 23 września 2017 roku Stowarzyszenie

com gmin informacji na temat lokalnej strategii roz-

Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zor-

imprezy animacje oraz konkursy dla dzieci i doro-

acyjno-sportowym przy Szkole Podstawowej w Luba-

woju, ogłaszanych konkursach i informacji o zasadach
udzielania pomocy. LGD zapewniło również podczas
słych. Podczas wydarzeń rozdawane były słodkie upominki i gadżety LGD - kubki, parasolki, smycze, balo-

ny. Uczestnicy mogli również poczęstować się pyszną
grochówką lub żurkiem.
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ganizowało wydarzenie promujące Lokalną Strategię

Rozwoju na lata 2014-2020 na terenie placu rekre-

niu w godzinach 15.30-20.30. Podczas wydarzenia
LGD zapewniała uczestnikom: darmowe animacje dla

dzieci m.in. dmuchańce, zjeżdżalnie, kucyki, zabawy
z klaunem, malowanie twarzy, konkursy z nagroda-

mi (rakietki, piłki i gry planszowe) i z gadżetami LGD,
a także żurek i kiełbaski.

VII Piknik LEADER 2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza

Zgłowiączki miało przyjemność uczestniczyć w VII
Pikniku LEADER na terenie Ośrodka wypoczynkowe-

go w Przydworzu. Gospodarzem imprezy było Stowa-

rzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska
i Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich

Województwa

Kujawsko-Pomorskiego.

W pikniku, jak co roku wzięły udział Lokalne Grupy

Działania z terenu województwa Kujawsko-Pomor-

skiego oraz przedstawiciele Departamentu Rozwoju
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Wo-

jewództwa Kujawsko-Pomorskiego. Organizatorzy
przygotowali liczne atrakcje, zawody sportowe, wy-

stępy zespołów ludowych. Nie zabrakło specjałów

Pojezierza Brodnickiego. Drugie miejsce przypadło

LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ, natomiast
trzecie miejsce zajęli gospodarze LGD Ziemia Wąbrzeska.

W czasie imprezy został również przeprowadzony

konkurs na najlepsze stoisko promocyjne LGD „Promocja jakiej nie było”.

Nagrodę za najlepsze stoisko promocyjne otrzyma-

ły trzy LGD:
•

Lokalna Grupa Działania Nasza Krajna,

•

Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgło-

•

Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich
Region Północ,
wiączki.

kuchni regionalnej, stoisk z lokalnymi produktami
i wyrobami oraz z rękodziełem.

W trakcie pikniku była okazja również do zasięgnię-

cia porad u przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego
oraz wymiany doświadczeń z koleżankami i kolegami
z innych LGD-ów. Tamtego dnia dopisała nie tylko po-

goda, ale i licznie zaproszeni goście. Uczestnikom nie
brakowało także dobrego humoru.

Przedstawiciele Lokalnych Grup Działania oraz

Urzędu Marszałkowskiego brali udział w sześciu konkurencjach. Zawody sportowe zakończyły się zwy-

cięstwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
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KONKURS PLASTYCZNY „Turystyka na obszarze LGD w oczach
młodych mieszkańców” rozstrzygnięty !!!
Wiele prac wpłynęło na konkurs plastyczny zorga-

nej pt. „Turystyka na obszarze LGD w oczach młodych

dzieci i młodzież zamieszkujące gminy: Baruchowo,

konkursowa wybrała z każdej kategorii wiekowej

nizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia-

łania Dorzecza Zgłowiączki. W konkursie brały udział
Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Miasto Kowal, Lubraniec, Lubień Kujawski, Lubanie, gmina Włocławek.

Konkurs podzielony był na trzy kategorie wiekowe,
a jego przedmiotem było wykonanie pracy plastycz-

mieszkańców”. Dnia 4 października 2017 roku w biu-

rze Stowarzyszenia odbyła się ocena prac. Komisja
cztery najlepsze prace.

Dodatkowym wyróżnieniem było umieszczenie na-

grodzonych prac plastycznych w kalendarzach i terminarzach, które zostały wydane na 2018 rok.

OSOBY NAGRODZONE W KONKURSIE PLASTYCZNYM
„TURYSTYKA NA OBSZARZE LGD W OCZACH MŁODYCH MIESZKAŃCÓW”

Kategoria

Imię i nazwisko

Gmina

6-8 LAT

Wiktoria Jastrzębska

Chodecz

Michał Justyński

Lubień Kujawski

Amelia Urbańska

Lubanie

Amelia Rosiak

Chodecz

Marika Lewandowska

Choceń

Oliwia Reniecka

Chodecz

Maja Krűger

Choceń

Hubert Malinowski

Chodecz

Weronika Rogowska

Chodecz

Julia Klonowska

Chodecz

Weronika Świątek

Chodecz

Zuzanna Balukiewicz

Lubanie

9-12 LAT

13-16 LAT

Dnia 11 października 2017 br. o godzinie 16.00

w Choceńskim Centrum Kultury-Biblioteka w Choceniu odbyło się podsumowanie konkursu plastyczne-

go. Wszystkim laureatom konkursu zostały wręczone
dyplomy, nagrody: namioty i śpiwory, a także wszyscy

otrzymali gromkie brawa. Nagrodzonym jeszcze raz
serdecznie gratulujemy!
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Wyjazd studyjny spółdzielnie socjalne
Społecznej w Łojewie, gdzie Wójt Gminy Inowrocław

Pan Tadeusz Kacprzak oprowadził po siedzibie Centrum Integracji Społecznej i Centrum Dziedzictwa

Kujaw Zachodnich. Pan Wójt opowiedział o historii
Łojewa, a przede wszystkim o istocie, celach i zakre-

sie działań ekonomii społecznej gminy. Następnie
uczestnicy wyjazdu udali się do Prasłowiańskiego

Gaju. Drugiego dnia grupa odwiedziła spółdzielnie
W dniach 10-11 października 2017 roku odbył się

wyjazd studyjny do Inowrocławia i okolic organizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działa-

nia Dorzecza Zgłowiączki. Wyjazd skierowany był do
osób reprezentujących lokalną społeczność oraz osób
zainteresowanych utworzeniem spółdzielni socjalnych.

Celem wyjazdu było poznanie funkcjonowania

ekonomii społecznej na terenie gminy Inowrocław.
Pierwszego dnia odwiedziliśmy spółdzielnie socjalną „Twoje Smaki”, gdzie uczestnicy poszerzyli swoją

wiedzę z zakresu tworzenia tego typu działalności
oraz uczestniczyli w wystawie przedsiębiorstw spo-

łecznych z terenu powiatu inowrocławskiego. Następnie uczestnicy udali się do Centrum Integracji

socjalną „Nazaret” w Markowicach działającą w różnych branżach (m.in. w obszarze produkcji i usług

gastronomicznych, handlu, pielęgnacji terenów zielonych). Lokalni liderzy mieli również okazję odwie-

dzić Dzienny Dom Senior+ w Żalionowie, który częściowo jest prowadzony przez spółdzielnię socjalną.

Na zakończenie wyjazdu Wójt Gminy Dąbrowa Marcin
Barczykowski opowiedział nam o Spółdzielni Socjal-

nej WIGOR, zakresie powoływania przedsiębiorstw
społecznych, zakresie działalności, planach na przyszłość oraz współpracy z samorządem.

Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim osobom

za podzielenie się cennymi informacjami, które mamy

nadzieję zaowocują w przyszłości i przyczynią się

do utworzenia i prowadzenia spółdzielni socjalnych
na terenie obszaru LGD Dorzecza Zgłowiączki.
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Premie - wybrane wnioski
W czerwcu 2017r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa

•

Usługi blacharskie,

przyjmowane były od 17 lipca 2017r. do 4 sierpnia

•

Produkcja dekoracji, ozdób, upominków, pa-

Działania Dorzecza Zgłowiączki ogłosiło konkurs na
podejmowanie działalności gospodarczej. Wnioski
2017r. Wszystkie złożone wnioski zmieściły się w li-

micie dostępnych środków w konkursie i zostały wy-

brane przez Radę Stowarzyszenia w dniu 29 sierpnia
br. Utworzenie tych działalności przyczyni się do powstania szesnastu miejsc pracy.

Wybrane wnioski dotyczyły poszczególnych dzia-

łalności:
•
•
•

Usługi elektryczne,
Usługi budowlane,

Usługi auto naprawcze,

•
•
•
•
•
•

Usługi fotograficzne,

Sklep spożywczo-przemysłowy,

miątek, prezentów okolicznościowych,
Projektowanie terenów zielonych,
Produkcja ekstraktów roślinnych,
Utworzenie

prozdrowotnego

agroturystycznego,

gospodarstwa

Usługi artystyczne: nauka gry na instrumentach
klawiszowych.

Kolejny nabór wniosków planowany jest w I kwar-

tale 2018 r.

Rozwój działalności gospodarczej - wybrane wnioski
W lipcu 2017r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa

Działania Dorzecza Zgłowiączki ogłosiło konkurs na

rozwój działalności gospodarczej. Wnioski przyjmowane były od 7 sierpnia 2017r. do 25 sierpnia 2017r.

•
•
•

Wszystkie złożone wnioski zmieściły się w limicie

•

się do powstania dwudziestu dwóch miejsc pracy.

•

i zostały wybrane przez Radę Stowarzyszenia w dniu
20 września br. Rozwój tych działalności przyczyni
Wnioski dotyczyły poszczególnych działalności:
•

•
•
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Działalność związana z produkcją przypraw

i ziół,

Fizjoterapia,
Stacja paliw,

•
•
•
•

Usługi medyczne,
Usługi stolarskie,

Branża związana z obróbką materiałów stalo-

wych,

Produkcja materiałów ściernych,
Branża budowlana,
Sklep spożywczy;

Mechanika samochodowa i blacharstwo,

Działalność z zakresu doradztwa dla rolników
w celu pozyskiwania funduszy UE,

Usługi dla osób starszych, usługi pielęgniarskie.

Kolejny nabór wniosków planowany jest w II kwar-

tale 2018 r.

KONKURSY OGŁOSZONE PRZEZ LGD W RAMACH PROW 2014-2020
W PIERWSZEJ POŁOWIE 2018 ROKU
Zasady przyznawania pomocy na rozpoczęcie no-

wej działalności gospodarczej (premia) oraz dotacji
na rozwój istniejących już działalności gospodarczych
regulują zapisy Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Rozpo-

rządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24
września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ra-

mach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020.

Kto może starać się o pomoc:

1. Osoba fizyczna, która spełnia następujące wa-

•
•
•

nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów

o Krajowym Systemie Ewidencji Producentów, Ewi-

dencji Gospodarstw Rolnych oraz Ewidencji Wniosków
o Przyznanie Płatności.

GŁÓWNE WARUNKI OTRZYMANIA WSPARCIA FI-

NANSOWEGO DLA NOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH (PREMIA)

1. Kwota wsparcia to 50 000 zł;

2. Podmiot ubiegający się o przyznanie premii nie
podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników

z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że po-

runki:

dejmuje działalność sklasyfikowaną w przepi-

jest obywatelem państwa członkowskiego Unii

sach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24

Europejskiej,

grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji

jest pełnoletnia,

ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim
objętym LSR- w przypadku gdy osoba fizycz-

Działalności (PKD) (Dz.U. poz. 1885 oraz z2009
r. poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów;

na nie wykonuje działalności gospodarczej, do

3. W okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia

(Dz. U. z 2016r. poz.1829, 1948, 1997 i 2255 oraz

stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r.

której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca

2004r. o swobodzie działalności gospodarczej
•

O pomoc ubiegać może się podmiot, któremu został

wniosku o przyznanie tej pomocy podmiot nie

wykonywał działalności gospodarczej, do której
o swobodzie działalności gospodarczej, w szcze-

z 2017r. poz.460),

miejsce oznaczone adresem, pod którym wy-

konuje działalność gospodarczą, wpisanym do

gólności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

4. Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu

wykonuje działalność gospodarczą, do której

dzie działalności gospodarczej i jej wykonywa-

Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim
objętym LSR- w przypadku gdy osoba fizyczna

stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r.
o swobodzie działalności gospodarczej.

2. Osoba prawna, z wyłączeniem województwa, je-

żeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje
się na obszarze wiejskim objętym LSR.

3. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej

oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

działalności gospodarczej, do której stosuje się
przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobo-

•

nie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:

zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przy-

znanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego,
ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypad-

kowego na podstawie przepisów o systemie
ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania
tej działalności i podleganie tym ubezpiecze-

niom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia
wypłaty płatności końcowej, lub
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•

utworzenie co najmniej jednego miejsca pra-

nie miejsca pracy, dokumenty potwierdzające

operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie

wodowej, umowy sprzedaży, protokoły odbioru

rzeczową realizację biznesplanu- kopie : faktur

cy w przeliczeniu na pełne etaty średniorocz-

lub dokumentów o równoważnej wartości do-

ne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji
utworzone to miejsce pracy, na podstawie umo-

wy o pracę (utrzymanie miejsca pracy do dnia
w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej);

5. Koszty planowane do poniesienia w ramach
•
•

operacji:
nych,

nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinobjętym LSR;

6. Środki w Premiach wypłacane są w dwóch tran-

•

szach:

I transza – 80% przyznanej kwoty pomocy
(40 tys. zł)

II transza – 20% przyznanej kwoty pomocy
(10 tys. zł);

7. Warunki jakie trzeba spełnić przed wypłatą
•

transz:

założenie działalności gospodarczej, zgłoszenie
wymaganych do realizacji inwestycji objętych

8. Zobowiązania z biznesplanu, które należy speł-

nić: osiągnięcie co najmniej 30% zakładanego
w biznesplanie ilościowego lub wartościowe-

go poziomu sprzedaży produktów lub usług
do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty
płatności końcowej;

9. Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie
nie została dotychczas przyznana premia albo
upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania
temu podmiotowi premii;

10. Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;

11. Koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych.

Typy operacji, które będą miały największe szanse
na wsparcie z budżetu LSR w ramach konkursu:

1. Miejsce zameldowania nieprzerwanie na pobyt
stały lub czasowy na obszarze LGD (min. 2 lata

przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie) Jeżeli wnioskodawca spełnia określone kryterium otrzyma 10 pkt., jeśli nie zostanie spełnione – otrzyma 0 pkt.

dencji innych obiektów, o których mowa w art.

2. Operacja dotyczy następujących branż:

rię obiektu hotelarskiego, nadana na podstawie

•

38 ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych, decyzja określająca katego-

art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
o usługach turystycznych, opinie wydawane
przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

ostateczne pozwolenie wodnoprawne, jeżeli dla
robót wymagana była decyzja o zatwierdzeniu

prac geologicznych, decyzja wydana przez Po-

10

transzy);

do ZUS, uzyskanie pozwoleń i innych decyzji
wsparciem np. zaświadczenie o wpisie do Ewi-

•

dokumentacje zdjęciową (przed wypłatą drugiej

mieszczą się w zakresie kosztów kwalifikowal-

ków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim

•

robót/montażu/rozruchu maszyn i urządzeń,

wiatowego Lekarza Weterynarii (przed wypłatą
pierwszej transzy),

zrealizowanie operacji zgodnie z biznesplanem np. dokumenty potwierdzające utworze-

•

•
•
•
•
•

strefa produkcyjna: w wyniku operacji powstaje
nowy produkt materialny,

opieki nad osobami starszymi (z wyłączeniem
usług jednoosobowych),

zdrowotne i prozdrowotne (świadczenia medyczne),

budownictwa,

remontów i naprawy samochodów i sprzętu rolniczego,

budownictwa drogowego i urządzenia terenów,
dostarczania Internetu szerokopasmowego.

Wnioskodawca otrzyma 20 pkt. gdy wniosek doty-

czy wspierania, co najmniej jednej branży wskazanych

powyżej, 0 pkt. gdy wniosek nie dotyczy wspierania,

nie została dotychczas przyznana premia albo

zowanej wskazanej w LSR ( KOBIETY, OSOBY

6. Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie

tacji wnioskodawca wykaże, że należy do grupy

ki trwałe w przetwarzaniu produktów rolnych,

co najmniej jednej branży wskazanej powyżej.

3. Wnioskodawca pochodzi z grupy defaworyW WIEKU 50 +, OSOBY W WIEKU DO 25 LAT).

Jeżeli na podstawie zapisów złożonej dokumen-

upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania
temu podmiotowi premii;

nie została dotychczas przyznana pomoc na
operację w zakresie wsparcia inwestycji w środ-

defaworyzowanej otrzyma 10 pkt. W przypad-

obrót nimi lub ich rozwój – w przypadku ubiega-

ku nie wywiązania się z tego kryterium otrzyma

nia się o przyznanie tej pomocy przez podmiot,
który wykonuje działalność gospodarczą sklasy-

0 pkt.

4. Realizacja operacji spowoduje powstanie no•
•

wych miejsc pracy przy otrzymaniu kwoty premii w wysokości 50 000,00 PLN:

2 miejsca pracy i powyżej: wnioskodawca
będzie mógł otrzymać 20 pkt.

fikowaną w PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów;

7. W przypadku gdy operacja będzie realizowana

w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, warunki określo-

1 miejsce pracy: wnioskodawca otrzyma 0 pkt.

GŁÓWNE

WARUNKI

OTRZYMANIA

ne w pkt 3, 5 i 6 powinny być spełnione przez
wszystkich wspólników tej spółki. Warunek,

WSPARCIA

o którym mowa w pkt 3 jest spełniony, jeżeli

FINANSOWEGO NA ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

każdy ze wspólników spółki cywilnej wykony-

wał działalność gospodarczą w formie spółki

1. Kwota wsparcia to nie więcej niż 50 000 zł;

2. Poziom dofinansowania to 70 % kosztów kwalifikowalnych;

cywilnej lub we własnym imieniu przez okres
wskazany w pkt 3 oraz nadal wykonuje tę działalność;

3. Pomoc może otrzymać podmiot, który w okresie

8. Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i bę-

mniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do

w biznesplanie ilościowego lub wartościowe-

3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku
o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najktórej stosuje się przepisy z ustawy z dnia 2 lip-

ca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej
oraz nadal wykonuje tę działalność;

4. Operacja zakłada:
•

utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy
w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne
i jest to uzasadnione zakresem realizacji ope-

racji, a osoba dla której zostanie utworzone to
miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podsta•

wie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy
o pracę;

utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy,

dzie realizowania zgodnie z biznesplanem;

9. Osiągnięcie co najmniej 30% zakładanego
go poziomu sprzedaży produktów lub usług
do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty
płatności końcowej;

10. Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji, je•
•

żeli zostały poniesione:

od dnia, w którym została zawarta umowa,

a w przypadku kosztów ogólnych od dnia
1 stycznia 2014r.,

zgodnie z przepisami:

- o zamówieniach publicznych -w przypadku gdy
te przepisy mają zastosowanie,

- ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspiera-

które zostaną utworzone w ramach realizacji

niu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem

5. Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie

mach PROW na lata 2014-2020 określający-

operacji, do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia
wypłaty płatności końcowej;

środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ra-
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mi konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy

•

mają zastosowanie,

•

i przepisami wydanymi na podstawie art.43
•

a ust. 6 tej ustawy- w przypadku gdy te przepisy
w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość bez względu na

liczbę wynikających z niej płatności, przekracza
1 tys. złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowego;

Typy operacji, które będą miały największe szanse

na wsparcie z budżetu LSR w ramach konkursu:

1. Wnioskodawca posiada siedzibę lub dodatkowe

miejsce prowadzenia działalności na obszarze LGD
przez okres min. 2 lata przed dniem złożenia wniosku
o dofinansowanie.

(Jeżeli wnioskodawca spełnia określone kryterium

otrzyma 10 pkt., jeśli nie zostanie spełnione-otrzyma

•

•

wywiązania się z tego kryterium otrzyma 0 pkt.

3. Realizacja operacji spowoduje powstanie nowych

miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne):
•

•

•
•

powyżej 3 miejsc pracy: wnioskodawca będzie
mógł otrzymać 15 pkt.

Pomoc nie przysługuje, jeżeli działalność gospodar-

cza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfiko-

wana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:
•

•
•
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•
•
•
•

powyżej 1 miejsca pracy do 2 miejsc pracy

•

10 pkt.

włącznie: wnioskodawca będzie mógł otrzymać
5 pkt.

1 miejsce pracy: wnioskodawca otrzyma 0 pkt.

4. Operacja dotyczy następujących branż:
•

•

powyżej 2 miejsc pracy do 3 miejsc pracy włącz-

nie: wnioskodawca będzie mógł otrzymać

strefa produkcyjna: w wyniku operacji powstaje
nowy produkt materialny,

opieki nad osobami starszymi (z wyłączeniem
usług jednoosobowych),

zdrowotne i prozdrowotne (świadczenia medyczne),

dostarczania Internetu szerokopasmowego.

co najmniej jednej branży wskazanej powyżej.

•

czają się do grupy defaworyzowanej. W przypadku nie

budownictwa drogowego i urządzenia terenów,

powyżej, 0 pkt. gdy wniosek nie dotyczy wspierania,

OSOBY W WIEKU DO 25 LAT). Rada oceniając złożony
wniosek przyzna 10 pkt wnioskodawcom, którzy zali-

niczego,

czy wspierania, co najmniej jednej branży wskazanych

•

nej wskazanej w LSR ( KOBIETY, OSOBY W WIEKU 50 +,

remontów i naprawy samochodów i sprzętu rol-

Wnioskodawca otrzyma 20 pkt. gdy wniosek doty-

0 pkt.)

2. Wnioskodawca pochodzi z grupy defaworyzowa-

budownictwa,

•
•

działalność usługowa wspomagająca rolnictwo

i następująca po zbiorach;

górnictwo i wydobywanie;

działalność usługowa wspomagająca górnictwo
i wydobywanie;

przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;

wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;

produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;

produkcja podstawowych substancji farmaceu-

tycznych oraz leków i pozostałych wyrobów
farmaceutycznych;
produkcja metali;

produkcja pojazdów samochodowych, przyczep
i naczep oraz motocykli;

transport lotniczy i kolejowy;
gospodarka magazynowa.

Wkrótce zostaną ogłoszone kolejne konkursy.

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony

internetowej, gdzie na bieżąco będziemy informować
Państwa o ogłaszanych konkursach.

Umowy z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej,
lub kulturalnej podpisane
Podpisano umowy z beneficjentami w ramach roz-

kierowanego przez społeczność” objętego Programem

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy

w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej

strzygniętego konkursu nr 2/2017 na przyznanie po-

mocy na realizację operacji w zakresie działania 19
LEADER dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na operacje,
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy

i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Nazwa beneficjenta

Tytuł Operacji

Całkowita wartość
operacji

Stowarzyszenie dla Rozwoju
Gminy Choceń

Budowa infrastruktury rekreacyjnej w parkach
w Śmiłowicach i Czerniewicach

55 000,00

Gmina Kowal

Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji nad
jeziorem Lubiechowskim

50 023,29

Gmina Lubień Kujawski

Budowa placu zabaw przy Zespole Placówek
Oświatowych w Lubieniu Kujawskim

250 000,00

Gmina Fabianki

Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji
w gminie Fabianki

159 999,86

Ochotnicza Straż Pożarna
w Lubaniu

Przebudowa ogólnodostępnej świetlicy
OSP Lubanie

79 928,00

Gmina Izbica Kujawska

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego
wraz z niezbędną infrastrukturą

443 000,00

Miasto i Gmina Chodecz

Budowa placów zabaw przy ulicy Polnej oraz
przy przedszkolu w Chodczu

140 625,06

Jest nam bardzo miło, że wnioski złożone za po-

średnictwem LGD Dorzecza Zgłowiączki doczekały się
podpisania umów.

Serdecznie gratulujemy i czekamy na kolejne umo-

wy.
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Oś priorytetowa 11
Oś priorytetowa 11 ma przyczynić się do ułatwienia społecznościom lokalnym inicjowanie
i realizację działań rozwojowych w formule partycypacyjnej przy współudziale mieszkańców,
lokalnych partnerów społeczno-gospodarczych
i samorządów lokalnych.
Celem projektu jest poprawa spójności społecznej, która będzie realizowana poprzez zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach działań o charakterze środowiskowym, a także poprzez organizowanie
społeczności lokalnej i animacji społecznej. Podejmowane będą także działania wspierające
przedsięwzięcia ukierunkowane m.in. na animację, tworzenie, rozwój i współpracę w ramach
lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej.
Projekty grantowe w osi 11 mogą być realizowane w zakresie niżej wymienionych typów projektów:
Typ projektu nr 1- Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru
aktywnej integracji o charakterze środowiskowym 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, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy;
d. kluby pracy;
e. aktywizacja społeczno-zawodowa- w tym
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szkolenia podnoszące kompetencje i/lub
dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne;
f. i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Ad. a) Kluby samopomocy - to ośrodki
wsparcia- miejsca przeznaczone dla osób, które
ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub
niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego
wykonywania co najmniej jednej podstawowej
czynności dnia codziennego. Prowadzone są
wszelkiego rodzaju działania wspierająco- rehabilitacyjne, jest również ośrodkiem wsparcia dla
osób z zaburzeniami psychicznymi. W klubie samopomocy może działać np. grupa terapeutyczna, grupa wsparcia, wolontariat. Klub samopomocy może być prowadzony przez gminę-gmina
może zlecić prowadzenie klubu organizacjom
pozarządowym. Działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej.

Ad. b) Świetlice środowiskowe - to placówka wsparcia dziennego- miejsce, w którym dzieci
i młodzież wywodząca się z rodzin patologicznych lub mająca trudną sytuację materialną uzyska wsparcie (w świetlicach środowiskowych
prowadzone są różnego rodzaju działania m.in.:
działania edukacyjne: pomoc w nauce, zajęcia
plastyczne, zajęcia informatyczne, rozwój zainteresowań; działania profilaktyczne: ćwiczenie
asertywności oraz radzenia sobie w sytuacjach
trudnych, realizowanie programów profilaktycznych, promowanie zdrowego stylu życia; działania wychowawcze: nauka savoir-vivre, nauka
współpracy i współdziałania w grupie; działania
opiekuńcze i współpraca: współpraca z rodzicami, opiekunami, instytucjami działającymi na
rzecz dzieci i młodzieży, dożywianie; działania
organizujące czas wolny). Działalność tego typu

placówek reguluje Ustawa z dnia 9 czerwca 2011
r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Rozdział 3 Pomoc w opiece i wychowaniu
dziecka).
Ad. c) Kluby młodzieżowe - miejsca, w którym młodzież do 18 roku życia, może korzystać
z wieloaspektowego wsparcia edukacyjnego,
integracyjnego, profilaktycznego i artystyczno-kulturalnego. Celem klubu młodzieżowego jest
wzmocnienie poczucia własnej wartości i dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań, wsparcie procesu edukacyjnego przez pomoc w nauce
i przezwyciężanie trudności szkolnych, zapewnienie bezpiecznych form spędzanie czasu wolnego, rozwój talentów i zainteresowań, pomoc
w odkryciu potencjału i predyspozycji zawodowych, kształtowanie umiejętności w zakresie
pełnienia ról społecznych, rozwój zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych.

Ad. d) Kluby pracy - to miejsce, w którym
osoby pozostające bez pracy mogą uzyskać kompleksową pomoc w procesie poszukiwania zatrudnienia. Celem klubu pracy jest przygotowywanie uczestników do lepszego i skutecznego
radzenia sobie z realiami nowoczesnego i dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, promowanie aktywnych wzorców zachowań i postaw
oraz kształtowanie motywacji do samodzielnego
i świadomego podejmowania zatrudnienia.
W klubie pracy mogą być organizowane szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,
grupowe zajęcia aktywizacyjne np. prezentacje,
wykłady, dyskusje warsztatowe, umożliwiony
jest dostęp do informacji i elektronicznych baz
danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia, indywidualne
konsultacje, pomoc w poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu.

Ad. e) Aktywizacja społeczno-zawodowazindywidualizowane i kompleksowe działania
umożliwiające aktywne włączenie społeczne

a także powrót na rynek pracy z obligatoryjnym wykorzystaniem instrumentów aktywizacji
społecznej i/lub zawodowej i/lub edukacyjnej.
-Instrumenty aktywizacji społecznej: organizacja i sfinansowanie treningów kompetencji
i umiejętności społecznych, poradnictwa specjalistycznego oraz udzielenia informacji o prawach
i uprawnieniach, służące przywróceniu samodzielności życiowej, w tym powrotu na rynek,
poradnictwa i wsparcia indywidulanego oraz
grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy
i aktywizację zawodową, praca socjalna.
-Instrumenty
aktywizacji
zawodowej:
uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji
Społecznej, Klubu Integracji Społecznej, praktyka lub staż w spółdzielni socjalnej lub innym
podmiocie, również w przedsiębiorstwie, zajęcia dla osób niepełnosprawnych w warsztatach
terapii zajęciowej, skierowanie i sfinansowanie
zajęć: w ramach kształcenia ustawicznego, mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego, podnoszenie kompetencji
o charakterze zawodowym lub zdobywanie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych,
sfinansowanie usług trenera pracy lub doradcy
zawodowego.
-Instrumenty aktywizacji edukacyjnej: skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie
podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz kosztów z nimi związanych, organizacja i sfinansowanie usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera
edukacyjnego), sfinansowanie kosztów studiów
dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze lub inne formy pieczy zastępczej.
Typ projektu nr 2 - Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności
lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem
m.in.:
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a) usług wzajemnościowych, samopomoco- o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii.
wych,
Dla typów projektów 1 i 2 grupą docelową są:
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej
• osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeoraz obywatelskiej,
niem społecznym z obszarów:
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowa- wiejskich oraz miast do 20 tys. mieszkańnia społeczności lokalnej i animacji spoców pełniących rolę centrów społecznołecznej.
-gospodarczych w regionie objętym LSR,
- miast powyżej 20 tys. mieszkańców objęAd. a) Usługi wzajemnościowe, samopotych LSR;
mocowe - gromadzenie informacji, jakie rodzaje
• otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub
usług uczestnicy mogą świadczyć na rzecz innych
wykluczeniem społecznym (w takim zakrenp. pilnowanie dziecka w godz. 16.00-20.00, zrosie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia
bienie zakupów, pomoc w nauce, szycie, sprzątaosób zagrożonych ubóstwem lub wykluczanie. Następuje wymiana usług, jednak usługi te
niem społecznym ), w tym osoby pełniące
są bezpłatne. Możliwe jest sfinansowanie z proobowiązki opiekuńcze.
jektu kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej
Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wyklub wolontariuszy.
kluczeniem społecznym zgodna z Wytycznymi
Ad. b) Lider lub animator aktywności lokal- w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obnej oraz obywatelskiej - to osoba przyczynia- szarze włączenia społecznego i zwalczania ubójąca się do: ułatwienia kontaktów oraz lepszego stwa z wykorzystaniem środków Europejskiego
poznania się mieszkańców, diagnozowania po- Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu
tencjału lokalnego środowiska, moderowania Rozwoju Regionalnego na lata 2014- 2020, tj.:
• osoby lub rodziny korzystające ze świadsytuacji edukacyjnych w środowisku, inicjowania
czeń z pomocy społecznej- pomoc społeczpowstawania grup obywatelskich, wyszukiwania
ną udziela się osobom i rodzinom w szczei wspierania liderów lokalnych, pobudzania energólności z powodu:
gii potrzebnej do podjęcia i podtrzymania dzia- ubóstwa,
łania przez osobę/grupę, motywowania grup
- sieroctwa,
i środowisk do podejmowania aktywności ukie- bezdomności,
runkowanych na dobro wspólne, budowania
- bezrobocia,
lokalnych koalicji, animowania wśród mieszkań- niepełnosprawności,
ców dyskusji dotyczących ważnych aspektów
- długotrwałej lub ciężkiej choroby,
życia codziennego. Możliwe jest sfinansowanie
- przemocy w rodzinie,
z projektu kosztów zatrudnienia lidera lub ani- potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
matora aktywności lokalnej.
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
Ad. c) I inne rozwiązania w zakresie organi- bezradności w sprawach opiekuńczo-wyzowania społeczności lokalnej i animacji spochowawczych i prowadzenia gospodarłecznej - organizowane są spotkania o charakstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach
terze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym,
niepełnych lub wielodzietnych,
sportowym, ekologicznym czy turystycznym,
spotkania, konsultacje, działania edukacyjne i de- trudności w integracji cudzoziemców, któbaty społeczne, działania wynikające np. z ustawy
rzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej sta16

tus uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub
zezwolenie na pobyt czasowy udzielone
w związku z okolicznością, o której mowa
art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. C lub d ustawy
z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach,
- trudności w przystosowaniu do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego,
- alkoholizmu lub narkomanii,
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
- klęski żywiołowej lub ekologicznej;
• osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu
socjalnym;
• osoby przebywające w pieczy zastępczej
lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
• osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości;
• osoby przebywające w młodzieżowych
ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
• osoby z niepełnosprawnością;
• rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub
opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
• osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia
2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
• osoby niesamodzielne;
• osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań;
• osoby korzystające z PO PŻ.
Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym m. in.:
• osoby spokrewnione lub niespokrewnione
z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby

z najbliższego środowiska osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
• osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym;
• osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępcą
lub kandydaci do sprawowania rodzinnej
pieczy zastępczej;
• osoby prowadzące rodzinne domy dziecka
i dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.
W ramach przedmiotowego działania mogą być
wspierane osoby bezrobotne zakwalifikowane do
I i II profilu pomocy, o których mowa w ustawie
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o ile oprócz bezrobocia doświadczają wykluczenia na podstawie innych przesłanek wykluczających i wpisują się w definicję osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Niemniej jednak takie osoby nie mogą zostać objęte
instrumentami aktywizacji zawodowej.
O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się
wszystkie podmioty posiadające zdolność prawną z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy
osób prowadzących działalność gospodarczą lub
oświatową na podstawie odrębnych przepisów).
W trybie grantowym maksymalna wartość
grantu w ramach projektu grantowego wynosi
50 tys. zł (w przypadku grantu zakładającego
wyłącznie wzrost aktywności społecznej) lub
150 tys. zł (w przypadku grantu zakładającego
efektywność zatrudnieniową). Wartość grantu
rozumiana jest jako kwota dofinansowania ze
środków EFS-LGD.
W trybie konkursowym minimalna wartość
projektu to 100 000 zł. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitych wydatków kwalifikowalnych wynosi 85%.
Wkład własny może być wniesiony w formie
pieniężnej lub niepieniężnej. Szczegółowe warunki dotyczące wnoszenia wkładu własnego
określają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności.
17

Szkolenie/Spotkanie informacyjne dla beneficjentów
W związku z ogłoszonym konkursem przez LGD

pracownik biura przeprowadził dla zainteresowa-

nych beneficjentów szkolenie/spotkanie informacyjne
w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom
przyznania pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub

rekreacyjnej, lub kulturalnej. Szkolenie odbyło się 19

wania swoich wątpliwości. Podczas spotkania zostały

zapewnione materiały dydaktyczne oraz poczęstunek.
Dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejne spotkania.

Informacja o planowanych szkoleniach/spotka-

niach informacyjnych organizowanych przez LGD
wraz z zasadami rekrutacji zamieszczana jest na stronie internetowej LGD (www.kujawiaki.pl).

października 2017 roku w Biurze Stowarzyszenia LGD.
Udział w szkoleniu/spotkaniu informacyjnym był

bezpłatny. Na szkoleniu przekazane zostały informa-

cje dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie, załączników, zobowiązań wynikających z umowy

przyznania pomocy, informacje w zakresie kryterium
wyboru. Uczestnicy mieli też możliwość przedyskuto-

Doradztwo

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki zapra-

sza wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem
szczegółowych informacji o zasadach udzielania pomocy przez LGD na doradztwo do biura LGD. Doradz-

two świadczone jest bezpłatnie w godzinach pracy

biura. Pierwszeństwo w korzystaniu z doradztwa mają

osoby/podmioty, które uzgodniły termin doradztwa
z pracownikiem LGD. Zapisy na doradztwo przyjmowane są drogą telefoniczną, emailową lub osobiście.
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Po udzielonym doradztwie pracownik wpisuję osobę
/podmiot na listę doradztwa prowadzoną przez pra-

cownika. Osoba/ podmiot po udzielonym doradztwie
wypełnia obowiązkowo ankietę i kartę doradztwa.

Osoby niepełnosprawne chcące skorzystać z do-

radztwa mogą umówić się z pracownikiem biura LGD

na indywidualne doradztwo w miejscu i terminie
uzgodnionym z pracownikiem biura.

Siedziba Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12,
87-850 Choceń
Biuro Stowarzyszenia
ul. Włocławska 16,
87-850 Choceń
Tel: 54 284 66 69
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
www.kujawiaki.pl
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

