
 

 

 
Plakat opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”. 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego  

w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

 

 

NABÓR WNIOSKÓW 
DOFINANSOWANIE DLA SEKTORÓW:  

PUBLICZNEGO i SPOŁECZNEGO (nieprowadzącego działalności gospodarczej) 
 

 NABÓR 3/2019 - GRANTY - PROW 

ZAKRES Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej  
w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań 
innowacyjnych. 

 

WYSOKOŚĆ 
LIMITU 

Wsparcie oddolnych inicjatyw związanych z popularyzowaniem i rozwojem aktywnych form 
wypoczynku i rekreacji (3.1.2) – 125 149,00 zł.: 
            - Minimalna wartość dofinansowania projektu: 5 000,00 zł. 
            - Maksymalna wartość projektu i dofinansowania: 50 000,00 zł. 
            - W ramach każdego projektu przewiduje się realizację min. 3 inicjatyw. 
-  Intensywność wsparcia: 
                       ▪ 63,63 kosztów kwalifikowalnych – dla jednostek sektora finansów publicznych; 
                       ▪ do 100% kosztów kwalifikowalnych - dla organizacji pozarządowych. 
Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach programu 
grantowego nie może przekroczyć 20% limitu środków. 

 

 NABÓR 4/2019 - GRANTY - PROW 

ZAKRES Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej  
w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań 
innowacyjnych. 

 

WYSOKOŚĆ 
LIMITU 

Wsparcie działań i inwestycji na rzecz poprawy dostępu do informacji (3.2.2) – 122 751,00 
zł.  
           - Minimalna wartość dofinansowania projektu: 5 000,00 zł. 
           - Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 50 000,00 zł.  
Intensywność wsparcia: 
                      ▪  63,63 kosztów kwalifikowalnych – dla jednostek sektora finansów publicznych; 
                      ▪   do 100% kosztów kwalifikowalnych - dla organizacji pozarządowych. 
Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach programu 
grantowego nie może przekroczyć 20% limitu środków. 

 
TERMIN 

SKŁADANIA 
WNIOSKÓW 

 
25 listopada – 13 grudnia 2019 r. do godz. 12:00 

(konsultacje w ramach naborów udzielane są tylko do 11 grudnia 2019r.) 
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Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” 

Plac Wolności 1b, 11-600 Węgorzewo  

 
Więcej informacji:  

Biuro Wilkasy: +48 87 428 29 51, Biuro Węgorzewo: +48 87 428 47 41 
oraz na stronie: www.mazurylgr.pl 

http://www.mazurylgr.pl/

