KONKURS GRANTOWY
LGD „Partnerstwo Integracja Turystyka”
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE GRANTU W RAMACH KONKURSU
GRANTOWEGO
w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Integracja Turystyka”

I.

Zakres tematyczny i cel konkursu
Wsparcie podmiotów zajmujących się sferą dziedzictwa lokalnego w narzędzia do kontynuacji
działalności kulturowej, artystycznej związanej z tożsamością LGD „PIT”.

II.

Termin i miejsce składania wniosków
Wnioski można składać w terminie od 1 do 13 lipca 2020 r. w godzinach pracy właściwego dla
grantobiorcy Urzędu Gminy.
Wniosek składa się bezpośrednio tj. osobiście lub pocztą do Urzędu Gminy właściwego dla
grantobiorcy ze względu na siedzibę, tj. do Urzędu Gminy Kunice, do Urzędu Gminy Legnickie Pole
lub do Urzędu Gminy Ruja. W przypadku dostarczenia wniosku drogą pocztową decyduje data wpływu
do właściwego Urzędu.
Szczegółowe zasady składania wniosków określa Regulamin naboru.

III.

Forma udzielenia grantów
Dotacja

IV.

Kryteria wyboru Grantobiorców
1. Spójność i jakość wniosku oraz racjonalny budżet
2. Wykorzystanie lokalnych zasobów
3. Promocja obszaru
4. Wysokość dofinansowania

V.

Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów
wyboru Grantobiorców
Do wniosku o przyznanie grantu należy dołączyć:
1. Statut
2. Dokumenty potwierdzające, że podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy posiada
doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do projektu, który zamierza
realizować lub zasoby odpowiednie do przedmiotu projektu, który zamierza realizować.
3. Umowę z bankiem lub inny dokument z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, świadczący o aktualnym numerze rachunku bankowego - oryginał lub kopia
4. Dokumenty uzasadniające przyjęty poziom cen dla danego zadania (w przypadku dóbr
niestandardowych, które nie znajdują się w obrocie powszechnym)

VI.

Wysokości kwoty grantu i intensywność pomocy
Wysokość przyznanego grantu nie może być niższa niż 1 500,00 zł oraz wyższa niż 3 000,00 zł. Pomoc
przyznawana jest w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych.

VII.

Wysokości limitu środków
Wysokość dostępnych środków wynosi 27 000,00 zł, w tym ustala się limit dla każdej Gminy
członkowskiej obszaru LGD „PIT”, tj. Gminy Kunice, Gminy Legnickie Pole i Gminy Ruja, w
wysokości 9 000,00 zł.
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VIII.

IX.

Miejsce udostępnienia wzorów dokumentów
1. Formularz wniosku o przyznanie grantu
2. Kryteria wyboru grantobiorców
3. Regulamin naboru
4. Regulamin prac Komisji Grantowej LGD PIT wraz z kartą oceny formalnej i merytorycznej
5. Wniosek o rozliczenie grantu
6. Wzór umowy o przyznanie grantu
dostępne są na stronach internetowych gmin objętych konkursem
Doradztwo w przygotowaniu wniosku
Koordynator – Ewa Smutyło, tel. 512 048 020 (09:00-15:00)
Dodatkowe wsparcie:
Gmina Kunice – Lilla Banach, tel. 76 857 50 13 (09:00-15:00, piątki do 14:00)
Gmina Legnickie Pole – Marcin Matyja, tel. 667 373 776 (09:00-15:00)
Gmina Ruja – Gabriela Garuch, tel. 76 85 80 367 (09:00-15:00)
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