
Lp. Numer wniosku Nazwa wnioskodawcy Powiat Siedziba Tytuł projektu
Wartość całkowita 

projektu

Całkowite 

dofinansowanie
Opis projektu

1
RPKP.11.1.0-04-

0005/19

Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania 

Inowrocław

inowrocławski Inowrocław
Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i 

animacji - II edycja
630 316,32 598 800,50

Projekt dotyczy wsparcia na rzecz kosztów bieżących i animacji. Celem projektu jest sprawne 

wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), w tym realizacja planu komunikacji. Koszty bieżące 

związane są z zarządzaniem wdrażania Strategii RLKS i obejmują koszty: personelu, szkoleń, 

utrzymania biura itp. Grupę docelową stanowi LGD oraz wszystkie podmioty, w tym osoby fizyczne, 

działające lub deklarujące działanie na obszarze objętym LSR.

Animowanie związane jest z realizacją Strategii RLKS w celu propagowania strategii oraz wspierania 

potencjalnych beneficjentów w celu opracowania operacji i przygotowania wniosków. W ramach 

animacji przewidziano: wizyty studyjne, 8 spotkań informacyjno-konsultacyjnych dla potencjalnych 

wnioskodawców, wydarzenia animujące lokalną społeczność oraz zaplanowano 50 porad lub 

konsultacji udzielonych w biurze LGD. 

Podczas wszystkich zaplanowanych działań LGD będzie informować o procesie ubiegania się o środki 

unijne, motywować potencjalnych projektodawców, edukować w obszarze właściwej realizacji 

projektów. Pracownicy biura będą udzielać bezpłatnych konsultacji indywidualnych z zakresu 

bieżących działań i realizacji LSR, zarówno w Biurze, jak i podczas wszystkich wydarzeń 

zewnętrznych, w których LGD będzie brało udział aranżując punkty informacyjne.

2
RPKP.11.1.0-04-

0006/19

Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania Miasta 

Brodnicy

brodnicki Brodnica
Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i 

animacji
355 450,05 337 677,36

Projekt dotyczy wsparcia na rzecz kosztów bieżących i animacji. Celem projektu jest sprawne 

wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), w tym realizacja planu komunikacji. Osiągnięcie 

zaplanowanego celu będzie możliwe poprzez wsparcie na rzecz kosztów bieżących oraz doskonalenie 

zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR, a także poprzez wsparcie procesu animacji 

związanej z realizacją LSR dzięki prowadzeniu przez LGD doradztwa na rzecz potencjalnych 

beneficjentów.

Koszty bieżące związane są z zarządzaniem wdrażania LSR i obejmują: zorganizowanie biura 

czynnego 5 dni w tygodniu; zatrudnienie pracowników (2 etaty), przeprowadzenie 7 szkoleń dla 

członków Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Biura LGD.

Animacja związana jest z realizacją LSR w celu ułatwienia wymiany informacji między 

zainteresowanymi podmiotami, jak również poprzez zapewnienia bezpłatnego wsparcia dla 

potencjalnych beneficjentów w opracowaniu projektów, przygotowaniu, realizacji oraz rozliczaniu 

wniosków.
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