
Cel ogólny 3

Wzrost aktywności gospodarczej na terenie LSR poprzez tworzenie
i rozwój MSP zarejestrowanych w systemie REGON

Cel szczegółowy 3.1
Rozwój Lokalnej przedsiębiorczości poprzez wsparcie
dla osób podejmujących działalność gospodarczą.

Przedsięwzięcia
3.1.1 Wsparcie finansowe na podejmowanie dziatalności gospodarczej

Cel szczegółowy 3.2
Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez wsparcie
dla działających podmiotów gospodarczych.

Przedsięwzięcia
3.2.1 Wsparcie finansowe dla podmiotów prowadzących działalność

gospodarcza.

Cel szczegółowy 3-3
Rozwój Lokalnej przedsiębiorczości poprzez wsparcie
inicjatyw okołobiznesowych.

Przedsięwzięcia
3-3-1 Wsparcie dLa LokaLnego otoczenia biznesu

Cel ogólny 4

Przeciwdziałanie i zwalczanie wykluczenia społecznego związanego
z trudniejszym dostępem do rynku pracy i usług publicznych, w tym
edukacyjnych, medycznych, kulturalnych i sport owo-rekreacyjny c h

Cel szczegółowy 4.1
Zwiększenie ilości inicjatyw dotyczących ekonomii
społecznej oraz dostępu do wiedzy i dobrych praktyk
związanych z działaLnością gospodarczą i społeczną
na rzecz środowiska lokalnego.

Przedsięwzięcia
4.1.1 Wsparcie dla włączenia społecznego

Jak wygląda ocena i wybór projektów w ramach LSR?
1. Uzgodnienie terminów naborów z Samorządem Województwa

oraz ogłoszenie naborów
Realizuje: Zarząd Stowarzyszenia

2. Publikacja ogłoszenia o naborze
Realizuje: Biuro LGD

3. Przyjmowanie wniosków złożonych w ramach naboru
Realizuje: Biuro LGD

4. l Wezwanie wnioskodawców do uzupełnień
Realizuje: Biuro LGD

5. Przeprowadzenie procedury oceny i wyboru wniosków -
l posiedzenie Rady
Realizuje: Rada LGD

6. II Wezwanie wnioskodawców do uzupełnień
Realizuje: Rada LGD

7. W ciągu 7 dni od zakończenia wyboru operacji LGD zamieszcza na
stronie internetowej LGD listy ocenionych operacji zgodnych
z LSR oraz Listę operacji wybranych ze wskazaniem tych, które
mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu i listę
niewybranych operacji oraz Protokół
Realizuje: Biuro LGD

8. W ciągu 7 dni od zakończenia wyboru operacji LGD pisemnie
powiadamia wnioskodawców o wynikach oceny zgodności z LSR
lub wynikach wyboru w tym oceny w zakresie spełnienia przez
wnioskodawcę kryteriów wraz z uzasadnieniem oceny, liczy
punktów, w przypadku pozytywnego wyniku wyboru czy operacja
mieści się w limicie środków, lub możliwości złożenia protestu
Realizuje: Biuro LGD

g. W ciągu 7 dni od zakończenia wyboru operacji LGD przekazuje do
Samorządu Województwa wnioski o udzielenie wsparcia wraz
z uchwałami Rady
Realizuje: Biuro LGD

10. W terminie 7 dni od doręczenia informacji o nie wybraniu operacji,
wnioskodawca ma prawo złożyć protest do Samorządu
Województwa za pośrednictwem LGD
Realizuje: Wnioskodawca

11. Rozpatrzenie protestu Wnioskodawcy w ciągu 14 dni
Realizuje: Rada LGD

12. Zawiadomienie Wnioskodawcy o wynikach protestu
Realizuje: Biuro LGD

13. Przekazanie protestu do Samorządu Województwa
Realizuje: Biuro LGD

14. Rozpatrzenie protestu przez Samorząd Województwa w terminie
do 21 dni
Realizuje: Samorząd Województwa

15. W przypadku uwzględnienia protestu, następuje skierowanie
projektu do właściwego etapu oceny, bądź umieszczenie go na
Liście projektów wybranych w wyniku przeprowadzenia procedury
odwoławczej
Realizuje: Rada LGD

16. Poinformowanie wnioskodawcy o wynikach procedury
odwoławczej i pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu
administracyjnego
Realizuje: Biuro LGD

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania

„Między Odrą a Bobrem"

Harmonogram planowanych naborów wniosków

20187 l półrocze

l.l.l Wsparcie rozwoju Lokalnej turystyki - 786 355,00 zł

2.1.1 Wsparcie dla rozwoju integracji społecznej poprzez inwestycje

w infrastrukturę kulturalną oraz rekreacyjną -1 575 000,00 zł

3.1.1 Wsparcie finansowe na podejmowanie działalności gospodarczej

- 900 000,00 zł

20ig/ l półrocze

1.2.l Rozwój i promocja turystyki tematycznej - Projekt grantowy

70 000,00 zł

2.3.1 Ochrona Lokalnego dziedzictwa - Projekt grantowy 75 000,00 zł

2.2.1 Wsparcie dla lokalnych inicjatyw społecznych - Projekt grantowy

210 000,00 zł

20ig/ II półrocze
1.1.2 Przygotowanie i publikacja materiałów promocyjnych - Projekt

grantowy 50 000,00 zł

4.1.1 Wsparcie dla włączenia społecznego - Projekt grantowy

go 000,00 zł



Kontakt
Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna

Grupa Działania „Miedzy odrą a Bobrem"

Biuro Stowarzyszenia
ul Lipowa i; 66-003 Zabór

Biuro jest czynne w godzinach od 8.OO do 16.00
od poniedziałku do piątku

TeL/fax 68 320 13 55; tel. 603 505 517
miedzyodraabobrem.pl

lgd@miedzyodraabobrem.pl

Budżet LSR z podziałem na źródła finansowania
i przeznaczenie środków

Realizacja LSR
7 200 OOO zł

Aktywizacja
100 ooo zł

Obszar realizacji: gmina Zabór, gmina Trzebiechów, gmina Bojadta,
gmina KoLsko, gmina SuLechów, gmina Świdnica, gmina Czerwieńsk,

gmina Nowogród Bobrzański

/\ ""V\ Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
\ \ „MIĘDZY ODRĄ A BOBREM"

Cel ogólny i

Współpraca
144 OOO zł

Koszty bieżące
l565 OOO zł

Wykorzystanie zasobów naturalnych i lokalnego potencjału do
rozwoju zróżnicowanych form turystyki

Cel szczegółowy 1.1
• Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej obszaru LGD

poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego oraz
dostępnej infrastruktury.

Przedsięwzięcia
1.1.1 Wsparcie rozwoju lokainej turystyki
1.1.2 Przygotowanie i publikacje materiatów promocyjnych

Cel szczegółowy 1.2
Wykorzystanie i uatrakcyjnienie istniejącego potencjału w
obszarze turystyki kulturowej i historycznej związanej m.in.
ze szlakami tematycznymi takim jak: Lubuski Szlak Miodu
i Wina, szlaki militariów i fortyfikacji, SzLak Pataców i parków
Środkowego Nadodrza, Szlak Odry.

Przedsięwzięcia
1.2.1 Rozwój i promocja turystyki tematycznej

Cel ogólny 2

Wykorzystanie rosnącego zaangażowania mieszkańców
w funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i organizację

życia publicznego

Cel szczegółowy 2.1
Zwiększenie ilości miejsc integracji społecznej oraz
poprawa stanu i wyposażenia obiektówjuż
funkcjonujących.

Przedsięwzięcia
2.1.1 Wsparcie dla rozwoju integracji społecznej poprzez inwestycje

w infrastrukturę kulturalną oraz rekreacyjną

Cel szczegółowy 2.2
Wsparcie dla lokalnych inicjatyw kultura Ino-społecznych,
edukacyjnych, rekreacyjnych i sportowych, których celem
jest integracja środowiska lokalnego.

Przedsięwzięcia
2.2.1 Wsparcie dla lokalnych inicjatyw społecznych

Cel szczegółowy 2.3
Ochrona i wsparcie materialnego oraz niematerialnego
Lokalnego dziedzictwa.

Przedsięwzięcia
2.3.1 Ochrona lokalnego dziedzictwa


