
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

Informacja o planowanych naborach wniosków o powierzenie grantów  

nr 5/2018/G, 6/2018/G, 7/2018/G i 8/2018/G organizowanych  

przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” 

 

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” przekazuje informacje o planowanym naborze wniosków o przyznanie 

pomocy. Zakres tematyczny naboru wniosków może ulec zmianie. 

 

1. Rodzaj naboru 

Projekty grantowe 

 

2. Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy 

12.06.2018 -  29.06.2018 

 

3. Zakres tematyczny naborów 

a) Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie 

ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, 

b) Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, 

c) Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej, 

d) Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych 

 

4. Dostępny limit środków 

a) Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie 

ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – 10 000 zł 

b) Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej – 290 000 zł, 

c) Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej – 170 000 zł, 

d) Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych – 183 426 zł. 

 

5. Planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu: 

a) Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie 

ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – 2 działania 

edukacyjne podwyższające wiedzę i umiejętności mieszkańców 

b) Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej –  

10 nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, 

c) Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej: 

– 5 podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR, 

– 1 operacja obejmująca wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury 

d) Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych: 

– 16 działań/wydarzeń na rzecz promocji walorów i dziedzictwa lokalnego, 

– 2 wydawnictwa promujące walory i dziedzictwo lokalne obszaru LGD 



 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

6. Dodatkowe informacje 

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych naborów wniosków (w tym m.in. wzory wniosków, procedury, 

kryteria wyboru operacji) są dostępne na stronie internetowej www.wielkopolskawschodnia.pl oraz w Biurze 

Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” zlokalizowanego przy ul. Kurpińskiego 6 w Kramsku, tel. 63 245 18 58, 

e-mail wielkopolska.wschodnia@wp.pl  
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