
      ~RAZEM DLA ROZWOJU~ 

WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSĘ  

Z LOKALNĄ GRUPĄ DZIAŁANIA 

           „SOLNA DOLINA” 

Stowarzyszenie „Solna Dolina” planuje ogłoszenie naboru wniosków o powierzenie 

grantów w ramach projektów grantowych na wdrażanie operacji w ramach  

Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność  

w terminie 09.05.2017 – 22.05.2017 
Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku akceptacji przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego termin ten może ulec zmianie.  

Nabór wniosków o powierzenie grantów realizowanych w ramach  projektów grantowych: 

1. Rozwój turystyki, rekreacji, sportu  

i promocja obszaru oraz 

wzmocnienie kapitału społecznego. 

2. Kultywowanie dziedzictwa kulturowego 

obszaru i ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego 

Wartość projektu grantowego: 300 000,00zł 
Zadania realizowane w ramach projektu 

grantowego są zgodne z zakresem:  
1. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej 

 i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej 
lub rekreacyjnej, lub kulturalnej 

2. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym 
przez podnoszenie wiedzy społeczności 
lokalnej w zakresie ochrony środowiska  

i zmian klimatycznych, także 
 z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 
3. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym 

produktów lub usług lokalnych 

Wartość projektu grantowego: 230 000,00zł 

Zadania realizowane w ramach projektu  

grantowego są zgodne z zakresem: 

1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez 

podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie 

ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także  

z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 

2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego 

Całkowita wartość zadania: nie niższa niż 5 000,00zł i nie wyższa niż 50 000,00zł 

Poziom dofinansowania: do 63,63% kosztów - jsfp,  

do 95% kosztów – pozostałe podmioty 

Forma wsparcia: refundacja 

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych. 
Dokumentacja dostępna jest na naszej stronie: www.solnadolina.eu w menu bocznym: Procedury 

  Zapraszamy również na indywidualne bezpłatne doradztwo!! 
Stowarzyszenie „Solna Dolina” ul. Kościelna 5/15, 62-650 Kłodawa (budynek Gminnego Ośrodka Kultury) 

 tel. 603 994 142, mail: solnadolina@wp.pl, www.solnadolina.eu 
UMÓW SIĘ TELEFONICZNIE– UNIKNIESZ OCZEKIWANIA NA PORADĘ! 

                    
 

 

  
 

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

Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie „Solna Dolina” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, poddziałanie 

„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER” w ramach  PROW 2014-2020. 
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