
 

 

 

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, SPOŁECZNEGO i GOSPODARCZEGO 

 NABÓR 5/2019 - PROW 

ZAKRES 1) Wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą 
na obszarze wiejskim objętym LSR; 

2) Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej 
w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań 
innowacyjnych; 

3) Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność. 

WYSOKOŚĆ 
LIMITU 

Rozwój lokalnej przedsiębiorczości – 561 989,00 zł., w tym: 
1. Wyposazenie w sprzęt i urządzenia podmiotów podejmujących kooperację (2.1.3) – 

150 000,00 zł.: 
- maksymalna kwota pomocy wynosi do 150 000,00 zł.; 
- maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych; 
- konieczność utworzenia 1 miejsca pracy; 
- minimalna całkowita wartość projektu: 50 000,00 zł 

2. Prowadzenie działań edukacyjnych i doradczych na rzecz dostępu konkurencyjności 
lokalnej gospodarki (2.1.5) – 200 000,00 zł.: 
- maksymalna kwota pomocy w przypadku podmiotu będącego jednostką sektora finansów 
publicznych wynosi 127 260,00 zł.; 
- maksymalna kwota pomocy w przypadku Wnioskodawcy nie będącego jednostką sektora 
finansów publicznych (sektor społeczny) wynosi do 200 000,00 zł.; 
- w ramach przedsięwzięcia Wnioskodawca zakłada realizację min. 5 działań edukacyjnych; 
- minimalna całkowita wartość projektu: 50 000,00 zł. 

3. Wsparcie przedsięwzięć związanych z rozbudową systemu zintegrowanych pakietów 
turystycznych pod marką Mazurskie Trakty oraz inne markowe przedsięwzięcia (2.2.2) – 
211 989,00 zł.: 
- maksymalna kwota pomocy na jeden projekty wynosi do 105 994,00 zł.; 
- maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych; 
- konieczność utworzenia 1 miejsca pracy; 
- konieczność utworzenia minimum 2 pakietów turystycznych; 
- minimalna całkowita wartość projektu: 50 000,00 zł.  

 

TERMIN 
SKŁADANIA 
WNIOSKÓW 

 
25 listopada – 20 grudnia  2019 r. do godz. 12:00 

(konsultacje w ramach naborów udzielane są tylko do 18 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/

