
Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” 
Trzemosna 27, 26-021 Daleszyce

Ogłasza nabór wniosków nr 1/2019
i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów

 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego

w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego

przez Społeczność”
na przedsięwzięcie:

1.1.3 „Tworzenie lub rozwój działalności turystycznych 
i kulturalno – rozrywkowych wykorzystujących zasoby 

kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD”
- alokacja konkursu: 1 225 347,38 zł

- wartość dofinansowania operacji: od 25 001 zł
do 300 000 zł, refundacja kosztów kwalifikowalnych

do poziomu 70%.



I. Termin składania wniosków od dnia 28 czerwca 2019 roku do dnia 12 lipca 2019 roku 
do godziny 14:00.

II. Miejsce składania wniosków: bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub oso-
bę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej i dołączonych do nich 
wersji elektronicznych*, do siedziby Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” w Trzemosnej 
27, 26-021 Daleszyce od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, w dniu 
12 lipca wnioski będą przyjmowane do godziny 14:00.

III. O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność go-
spodarczą na obszarze LGD „Białe Ługi”.

IV. Zakres tematyczny działań:
 1.1.3 „Tworzenie lub rozwój działalności turystycznych i kulturalno – rozrywkowych wyko-

rzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD”. Rozwój przedsiębiorczości 
poprzez rozwijanie działalności gospodarczej. Rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwi-
janie działalności gospodarczej i podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje. 
Produkt turystyczny musi być przystosowany do obsługi co najmniej 5000 osób rocznie.

V. Lokalna Strategia Rozwoju, formularze wniosku o przyznanie pomocy, wniosek o płatność 
wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia, informacje o wy-
maganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia 
oraz kryteria wyboru operacji dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej 
LGD Białe Ługi www.bialelugi.eu oraz w biurze LGD „Białe Ługi” Trzemosna 27

17.06.2019 r.
Biuro LGD Trzemosna: 9:30 – 11:00

Pierzchnica (Urząd Miasta i Gminy): 12:30 – 14:00
Chmielnik (Urząd Miasta i Gminy): 12:30 – 14:00
Szydłów (Urząd Miasta i Gminy): 12:30 – 14:00

18.06.2019 r.
Biuro LCWP Staszów: 9:30 – 11:00

Bogoria (Urząd Gminy): 12:30 – 14:00
Raków (Urząd Gminy): 12:30 – 14:00

Ogłoszenie i dodatkowe informacje na stronie internetowej www.bialelugi.eu
Biuro LGD „Białe Ługi”: Trzemosna 27, 26-021 Daleszyce

Kontakt:
tel./fax: 41 307 26 44

e-mail: biuro@bialelugi.pl

Spotkania informacyjno – doradcze w każdej z gmin:


