Szanowni Państwo!
Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” serdecznie zaprasza potencjalnych
Wnioskodawców z terenu gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Sanok (gmina wiejska), Solina,
Tyrawa Wołoska i Ustrzyki Dolne, zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych
objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do udziału w spotkaniu
szkoleniowo-aktywizacyjnym dotyczącym zasad przyznawania wsparcia oraz dokumentacji
konkursowej, w ramach ogłoszonych naborów wniosków:
I.
Konkurs:
w zakresie: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub
rekreacyjnej, lub kulturalnej – 292 500,00 €/ 1 170 000,00 zł:
 Nabór 2/2021 dotyczy przedsięwzięcia 2.1.1 Budowa, rozbudowa i wyposażenie
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 250 714,00 €/ 1 002 856,00 zł;
 Nabór 3/2021 dotyczy przedsięwzięcia 2.2.1 Budowa, remont, modernizacja
i wyposażenie obiektów publicznych i społeczno-kulturalnych – 41 786,00 €/ 167
144,00 zł.
Uprawnieni wnioskodawcy: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, ngo
z obszaru LGD „Zielone Bieszczady”.
Pomoc na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 6 Rozporządzenia MRiRW tj. rozwoju
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub
kulturalnej) jest przyznawana, jeżeli operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności
lokalnej, a wnioskodawca na etapie przyznania pomocy będzie musiał wykazać
niedochodowy charakter operacji.
II.
Projekt grantowy:
w zakresie: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
40 152,36 €/ 160 609,44 zł
 Nabór 2/2021/G dotyczy przedsięwzięcia 2.1.3 Przygotowanie i wydanie materiałów
promujących obszar LSR - 40 152,36 €/160 609,44 zł.
Uprawnieni wnioskodawcy: ngo z obszaru LGD „Zielone Bieszczady”.
Program spotkania online:
 8:45-9:00 rejestracja uczestników – spotkanie dotyczy naboru nr 2/2021 i 3/2021
 9:00 -11:00
- przedstawienie informacji na temat stanu wdrażania LSR oraz prezentacja aktualnego
harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach wdrażania LSR.
- Nabór nr 2/2021 i 3/2021 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (omówienie zasad przyznawania
pomocy oraz dokumentacji konkursowej).
 Odpowiedzi na pytania.
11:00 – 11:45 Przerwa.






11:45 – 12:00 rejestracja uczestników – spotkanie dotyczy naboru nr 2/2021/G
12:00 – 14:00
- przedstawienie informacji na temat stanu wdrażania LSR oraz prezentacja aktualnego
harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach wdrażania LSR.
- Nabór nr 2/2021/G w zakresie promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub
usług lokalnych (omówienie zasad przyznawania pomocy oraz dokumentacji
konkursowej).
Odpowiedzi na pytania.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych Wnioskodawców zaplanowano
2 terminy spotkań dla danego naboru.
Termin I: 25 listopada 2021, godz.:
- 8:45 – 11:00 Nabór nr 2/2021; 3/2021
- 11:45 – 14:00 Nabór nr 2/2021/G
Termin II: 30 listopada 2021, godz.:
- 8:45 – 11:00 Nabór nr 2/2021; 3/2021
- 11:45 – 14:00 Nabór nr 2/2021/G
Nie planuje się dodatkowych spotkań.
Przypominamy, iż zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji udział w spotkaniach
szkoleniowo-aktywizacyjnych organizowanych przez LGD jest punktowany na etapie oceny
wniosku przez Radę - organ decyzyjny LGD.
Do udziału w spotkaniu wymagany jest program ZOOM, do pobrania:
https://zoom.us/download
Dane do logowania, 25.11.2021 r.:
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89090961931?pwd=TjNsVlVPZ2RsOW9QYXE2akVjbGhLQT09
Meeting ID: 890 9096 1931
Passcode: 110613
Dane do logowania, 30.11.2021 r.:
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88923759801?pwd=ZnZVY0owWm1jMUdQdWNYZ2Q2Vi9pUT0
9
Meeting ID: 889 2375 9801
Passcode: 014275

Dołączając do spotkania wyrażają Państwo zgodę na jego rejestrację w zakresie fonii i wizji
w celu archiwizacji. Przed dołączeniem do spotkania prosimy o wpisanie Imienia i Nazwiska
i reprezentowanej Instytucji/NGO.
Osoby, które nie przedstawią się w tej formie nie zostaną dopuszczone do udziału
w spotkaniu.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 513 852 200 lub adresem
e-mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl

