„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 2/2019
Termin składania wniosków: 14/05/2019 – 28/05/2019 r.
Miejsce składania wniosków: Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, ul. Jeziorna 6, 89-400
Sępólno Krajeńskie, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30

Nr konkursu LGD: 3/2019
Termin składania wniosków: 14/05/2019 – 28/05/2019 r.
Miejsce składania wniosków: Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, ul. Jeziorna 6, 89-400
Sępólno Krajeńskie, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2
egzemplarzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego
zapisany na informatycznym nośniku danych.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2
egzemplarzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego
zapisany na informatycznym nośniku danych.

Zakres tematyczny operacji - Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów
lub usług lokalnych
Forma wsparcia - refundacja
Limit środków w ramach naboru - 500.000,00 zł

Zakres tematyczny operacji - Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
Forma wsparcia - refundacja
Limit środków w ramach naboru - 500.000,00 zł

Intensywność pomocy: jednostki sektora finansów publicznych – 63,63% kosztów
kwalifikowalnych,
pozostałe uprawnione podmioty – do 80% kosztów kwalifikowalnych
Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
Pytania należy kierować na adres email: biuro@naszakrajna.org lub telefonicznie:
531 089 577 lub 884 001 997.
Pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków znajduje się na stronie Internetowej
www.naszakrajna.org w zakładce konkursy - konkurs nr 2/2019.

Intensywność pomocy: jednostki sektora finansów publicznych – 63,63% kosztów
kwalifikowalnych,
pozostałe uprawnione podmioty – do 80% kosztów kwalifikowalnych
Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
Pytania należy kierować na adres email: biuro@naszakrajna.org lub telefonicznie:
531 089 577 lub 884 001 997.
Pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków znajduje się na stronie Internetowej
www.naszakrajna .org w zakładce konkursy - konkurs nr 3/2019.

Szkolenie dla podmiotów zainteresowanych otrzymaniem wsparcia
W WW. ZAKRESACH odbędzie się 10 maja 2019 r. o godzinie 9.00
na Sali Konferencyjnej przy ul. Jeziornej 6 w Sępólnie Krajeńskim, II piętro Centrum Aktywności Społecznej.
Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu w biurze LGD Stowarzyszenia NASZA KRAJNA, ul. Jeziorna 6, Sępólno Kraj.
Kontakt do nas:
telefony nr: 531 089 577, 884 001 997
poczta elektroniczna: biuro@naszakrajna.org

