
LGD Razem dla Radomki ogłasza nabór wniosków w ramach projektu grantowego pn. 

Rozwój Społeczeństwa Lokalnego. Dotacje w kwocie do 15 tyś. zł.  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" informuje o możliwości 

składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 "Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie projektu 

grantowego pn. „Rozwój społeczeństwa lokalnego”  

Termin składania wniosków wyznacza się na okres od dnia 30.08.2019 r. do dnia 

17.09.2019 r. do godziny 15.00  

Wysokość wsparcia: wartość grantu nie może być niższa niż 5 000,00 zł, oraz nie wyższa niż 

15 000,00 zł. 

Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 114 016,00 zł 

Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych wyznaczona w wysokości 63,63% 

kosztów kwalifikowanych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych (jednakże 

suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych nie może przekroczyć 

20% kwoty środków przyznanych na ten projekt), oraz do poziomu 95 % kosztów 

kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów. 

Zakres zadań planowanych do realizacji zadania w ramach grantu: 

-wsparcie przeznaczone będzie na realizację projektów związanych z aktywizacją 

przedstawicieli całej społeczności lokalnej, jak również skierowanych do grup 

defaworyzowanych w zakresach: organizacji szkoleń, warsztatów edukacyjno-

multimedialnych, kulturowych, artystycznych, e-learningowych, sportowych czy też 

zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych; organizacji wydarzeń kulturalnych  

i sportowych, inicjatyw integracyjnych i związanych z aktywizacją osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym(g. defaworyzowanych); wydawnictwem publikacji i materiałów 

promocyjnych, promocją dziedzictwa kulturowego, historycznego i turystyki (poprzez 

realizację szkoleń, warsztatów i wydawaniem publikacji) oraz realizacją małych inwestycji 

podnoszących jakość życia mieszkańców. 

Miejsca składania wniosków: tylko i wyłącznie bezpośrednio tj. osobiście lub przez 

pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej, oraz  

w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej (nagranej na płyty CD) należy złożyć  

do siedziby Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” Janiszew, 

ul. Zielona 127, 26-652 Zakrzew. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. 

Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane 

przez osobę upoważnioną do przyjęcia wniosku. O terminie złożenia decyduje data wpływu 

do biura Stowarzyszenia.  

Przypominamy również, że w dniu 30 sierpnia 2019 roku upływa termin zgłoszenia 

fiszek projektu, za które mogą otrzymać Państwo dodatkowe punkty przy ogólnej ocenie 

projektu. Termin składania kompletnej dokumentacji wniosku mija w dniu 17 września 

2019 r. Szczegółowe informacje nt. prowadzonych naborów mogą Państwo uzyskać w Biurze 

LGD „Razem dla Radomki”, mieszczącym się w Janiszewie (gm. Zakrzew) przy  



ul. Zielonej 127 oraz pod nr telefonów 48 38 58 996 oraz 572 361 068. Zgłaszane projekty 

winne być realizowane na obszarze LSR „Razem dla Radomki” tj. na terenie gmin: Jedlińsk, 

Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew.  

Szczegółowe informacje i dokumentacja dotycząca konkursu dostępna jest na stronie 

internetowej: http://razemdlaradomki.pl/news-pl-634 

 


