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Załącznik 5 do Procedury przyznawania pomocy w ramach projektu grantowego  
– Wzór ogłoszenia o naborze wniosków 

 
OGŁOSZENIE nr……………….. 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” 
w dniu dd/mm/rok 

ogłasza nabór  
wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania      

 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność”  
PROW na lata 2014 - 2020.  

 
1. Termin składania wniosków o powierzenie grantu:                    

 
od dnia dd/mm/rok,  godz. 00.00  do dnia dd/mm/rok, godz. 00.00   

 
2. Miejsce składania wniosków: 

 Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS”, ul. Matysiaka 7, 22-
300 Krasnystaw, w godzinach 8.00 – 16.00 

3. Zakres tematyczny projektu grantowego 
„………………………” 

4. Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego wskaźniki i cele 
„………………………” 

5. Kwota na dofinansowanie wniosków o powierzenie grantu dostępna w ramach 
ogłoszenia wynosi 00,00 zł. 
 

6. Forma wsparcia 
 

7. Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania : 
„………………………” 

8. Informacje o wysokości grantu lub intensywności pomocy (poziomie dofinansowania) – 
- dla sektora finansów publicznych 63,63% 
- dla ………… 00,00% 
- dla ………… 00,00% 

 
9. Określenie ram czasowych, w których możliwa będzie realizacja przez grantobiorców 

zadań w ramach projektu grantowego oraz złożenie przez LGD wniosku o płatność, 
potwierdzającego realizacje projektu grantowego . 

 
10. Tryb składania wniosków: Wnioski w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w wersji 

papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płyta CD) 
należy składać bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia.  



 
 

Projekt współfinansowany  
ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 
 

Termin składania wniosków upływa w dniu  …………..r. o godz. 16ºº. Wnioski przesłane 
pocztą, pocztą kurierską lub faxem nie będą rozpatrywane. 

 
11. Wskazanie miejsca upublicznienia opisu kryteriów wyboru grantobiorców, 

stanowiących załącznik nr 9 umowy ramowej oraz zasad przyznawania punktów za 
spełnienie danego kryterium (np. link do miejsca publikacji tych kryteriów lub zasad) 

 
12. Lokalna Strategia Rozwoju oraz wzory formularzy wniosku o udzielenie grantu, a także  

umowy o powierzenie grantu i wniosku  
o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadania znajdują się na stronie 
internetowej LGD www.lgdkrasnystaw.pl a w formie papierowej w siedzibie LGD 
„Krasnystaw PLUS”. 

 

http://www.lgdkrasnystaw.pl/

