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Autor: Administrator
30.11.2018 r.

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (zamiennie: LGD) informuje
o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty
realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej:
RPO WK-P)
Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:
RPKP.07.01.00-IZ.00-04-246/18
Numer konkursu LGD: 4/2018

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Cel ogólny:
CEL OGÓLNY

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

Cel szczegółowy:
CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1. Poprawa stanu i rozwój infrastruktury umożliwiający realizowanie aktywności
społecznej mieszkańcom obszaru LSR

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P (dalej: SZOOP)

Oś Priorytetowa 7 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami
Rozwoju

Przedsięwzięcie LSR: 2

Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej i inicjatyw społecznych, kulturalnych i
edukacyjnych

http://www.fabianki.pl
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Załączniki:

Pełna treść ogłoszenia - pobierz

- Kryteria wyboru projektu;
- Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P;
- Zasady
wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków
EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez
społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
- Formularz Wniosku o dofinansowanie projektu odzwierciedlonego w Generatorze Wniosków o
Dofinansowanie w ramach RPO WK-P;
- Instrukcja użytkownika Generatora wniosków o dofinansowanie dla wnioskodawców;
- Regulamin użytkownika GWD;
- Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu [1];[1];
- Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu [2];
- Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu;
- Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie lokalnych kryteriów wyboru projektu;
- Wzór umowy o dofinansowanie projektu;
- Obowiązująca wersja Wniosku o płatność (uwaga:
niniejszy załącznik stanowi wersję papierową wniosku o płatność, w
ramach RPO WK-P wniosek o płatność składany jest wyłącznie
elektronicznie w systemie SL);
- Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
- Procedura
wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w
ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
- Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim;
- Warunki,
jakie Beneficjent powinien spełnić w programie funkcjonalno-użytkowym
inwestycji realizowanej z udziałem środków publicznych w okresie
programowania 2014-2020 w kontekście ładu przestrzennego, w celu
umożliwienia dokonania oceny z ,,Regionalnymi zasadami i standardami
kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa
kujawsko-pomorskiego&rdquo;;
- Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych
w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans
kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
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- Oświadczenie w zakresie promocji projektu i LGD;
- Dokument dotyczący mechanizmu monitorowania i wycofania.

Dokumenty pomocnicze - pobierz
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