
Informacje o konkursie 
 (infrastruktura społeczna służąca rozwijaniu aktywności fizycznej i zdrowego 

trybu życia) 

Środki na inwestycję w niekomercyjną infrastrukturę społeczną służącą rozwijaniu aktywności 

fizycznej i zdrowego trybu życia, która  nie będzie nastawiona na zysk i posłuży wszystkim 
mieszkańcom obszaru LGD.  

Wnioskodawca musi mieć siedzibę/oddział na obszarze LGD oraz w przypadku projektu 
inwestycyjnego posiadać prawo własności do dysponowania nieruchomością objętą 
planowaną inwestycją.  

Intensywności wsparcia: 

1. a) do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność 
gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej, 

2. b) do 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostek sektora finansów publicznych 
3. c) do 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów. 

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji: czyli po zrealizowaniu całości projektu. 

Okres trwałości projektu inwestycyjnego: 5 lat. 

Każdy złożony projekt przejdzie ocenę. Należy zaznaczyć, że kryteria premiują w szczególności 
innowacyjność oraz ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. 

Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD- pobierz. 

Beneficjent powinien wykazać, że: 

 posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą 
zamierza realizować, lub 

 posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub 
 posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest 

osobą fizyczną, lub 
 wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować; 

Ważne informacje: 

WSKAŹNIK PRODUKTU: 
Liczba operacji w zakresie infrastruktury społecznej służącej rozwijaniu aktywności fizycznej i 
zdrowego trybu życia – 1 sztuka 
 
WSKAŹNIK REZULTATU: Wzrost liczby osób odwiedzających obiekty infrastruktury społecznej 
Kryteria wyboru operacji: 
 
 
 

http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/wp-content/uploads/2017/09/zał-nr-2-kryteria-operacji-innych-niż-LGD-zmiany.pdf


Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – tutaj oraz w wersji papierowej w 
Biurze LGD. 
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60% 
możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów (44 pkt. ) tj. minimum 27 pkt. 
Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach 
oceny Rady LGD za pomocą kryteriów wyboru operacji określonych w LSR. W przypadku, gdy dwie 
lub więcej operacji uzyskało w ocenie taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje 
data i godzina wpływu wniosku bezpośrednio do biura LGD. 
 
Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 50 000,00 zł. 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 30-07-2018 do 13-08-2018 
 

Szczegółowe informacje dot. naboru i sposobu składania wniosku znajdują się w ogłoszeniu o 

naborze. 

http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/wp-content/uploads/2016/07/zał-nr-2-kryteria-operacji-innych-niż_LGD_zmiany-11.2017.pdf

