Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”
dla Małych Projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3
PROW na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi (konkurs tematyczny).
Termin składania wniosków: 31.03 – 14.04.2014 r.
Miejsce składania wniosków: biuro LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz, od poniedziałku do
piątku, w godz. od 8.00 do 16.00.
Tryb składania wniosków: wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1
egzemplarzu w wersji papierowej oraz elektronicznej (na płycie CD). Wnioski należy składać
bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Zakres tematyczny naboru:
Operacja, powinna być zgodna z:
 Celem Ogólnym I „Rozwój turystyki i rekreacji w oparciu o bogactwo zasobów „Trzech Dolin”,
Celem szczegółowym 1.1 „Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz
zwiększenie atrakcyjności usług w „Trzech Dolinach” oraz Przedsięwzięciem I „Trzy Doliny"atrakcyjne dla turystów i przyjazne dla mieszkańców”;
lub


Celem Ogólnym III „Zachowanie, rozwój i promocja zasobów naturalnych, dziedzictwa
historyczno-kulturowego i tożsamości lokalnej.”, Celem szczegółowym 3.1. Promocja zasobów
naturalnych, dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz tożsamości lokalnej „Trzech Dolin” lub Celem
szczegółowym
3.2. „Zachowanie i rozwój zasobów naturalnych, dziedzictwa historycznokulturowego i tożsamości lokalnej” oraz Przedsięwzięciem III „Lokalne zasoby "Trzech Dolin"
atrakcją dla odwiedzających i dumą dla mieszkańców”.

Limit dostępnych środków w konkursie: 518 343,57 zł.
Minimalna wymagana liczba punktów niezbędna do wyboru operacji przez LGD – 9 pkt.
Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
-

wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełnienia,
wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju,

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
1. Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny” – www.trzydoliny.eu
2. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – www.mojregion.eu
Informacje udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz,
w godzinach od 8.00 do 16.00. Pytania należy kierować na adres e-mail: lgd.trzydoliny@gmail.com lub
telefonicznie: 52 55 11 687.

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

