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Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (zamiennie: LGD) informuje
o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020. Numer konkursu LGD: 1/2018/PG
TYP PROJEKTU:
Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji
o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z
programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo,
edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze
środowiskowym.

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU: Kluby młodzieżowe i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze
środowiskowym

CEL OGÓLNY

2. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1. Tworzenie i rozwój oferty aktywizacyjnej i integracyjnej mieszkańców obszaru
LSR.

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2. Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej i inicjatyw społecznych,
kulturalnych i edukacyjnych.

Oś Priorytetowa 11: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejskiego Funduszu Społecznego

Pełna treść ogłoszenia - pobierz
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- Wzór Wniosku o powierzenie grantu (EFS)
- Wzór Umowy o powierzenie grantu
- Wzór Wniosku o płatność
- Kryteria oceny i wyboru projektów objętych grantem z EFS
- Karta zgodności projektu LSR
- Karta oceny projektu wg lokalnych kryteriów wyboru
- Procedury
wyboru i oceny Grantobiorców wraz z Procedurą wdrażania projektów
objętych grantem w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (Oś11)
- Katalog stawek maksymalnych
- Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza
Zgłowiączki - http://kujawiaki.pl/dokumenty/lsr/1945-aktualizacja-zalacznikow-do-lsr-6-26-072018.html
- Zasady udzielenia wsparcia na projekty objęte grantem
- Standard pracy klubu młodzieżowego
- Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej
- Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9
- Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR,EFS oraz FS
- Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i ubóstwa
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