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Zarząd Województwa Podkarpackiego 

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy  

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego  

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie małych projektów,  

tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy  w ramach  

działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi  

za pośrednictwem 

 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” 

działającego na terenie Gmin Głogów Młp, Kamień, Krasne, Sokołów Młp.,  

Trzebownisko w pow. rzeszowskim i gminy Czarna w powiecie łańcuckim. 

 

 
 

Termin składania wniosków: 

Od 30 lipca 2014 r. do 13 sierpnia 20114r. 

 

Miejsce składania wniosków: 

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” 36-050 Sokołów Małopolski,                                   

ul. Rzeszowska 29A, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – do 16.00. 

 

Tryb składania wniosków: 

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu 

określonym w niniejszym ogłoszeniu. Termin składania wniosków upływa w dniu 13 sierpnia 2014 r.                                

o godz. 16.00. Wniosek należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych: Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.prow.podkarpackie.pl oraz na stronie 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” pod adresem: www.eurogalicja.com.pl  

Wnioski można również pobrać bezpośrednio w instytucjach wskazanych powyżej. 

 

Minimalne wymagania oraz kryteria wyboru małych projektów przez Lokalną Grupę Działania, określone w 

Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru małych projektów przez Lokalną 

Grupę Działania udostępnione są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: 

www.prow.podkarpackie.pl a także na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”: 

www.eurogalicja.com.pl 

 

Limit dostępnych środków na operacje z zakresu małych projektów w niniejszym naborze                                       

wynosi: 433 509,20 zł (słownie: czterysta trzydzieści trzy tysiące pięćset dziewięć złotych dwadzieścia groszy).  

 

Zakres tematyczny operacji w ramach naboru dotyczy: 

Operacje realizowane w ramach: 

celu szczegółowego 1.2 Wzrost integracji społecznej mieszkańców LSR do 2014r. z zakresu przedsięwzięcia 1.2.2 

Podniesienie potencjału technicznego instytucji życia kultury na obszarze LSR do 2015r. (wskaźnik produktu: ilość 

ośrodków kultury i świetlic doposażonych dzięki LGD do 2015r.); 
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celu szczegółowego 1.3 Wzrost atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej miejscowości obszaru LSR do 2015r. z 

zakresu przedsięwzięcia 1.3.2 Promocja walorów turystycznych obszaru LSR do 20152r. (wskaźnik produktu: ilość 

akcji promujących lokalne produkty turystyczne obszaru LSR do 2015r.) 

 

celu szczegółowego 2.1 Ochrona dziedzictwa przyrodniczego obszaru LSR do 2015r. z zakresu przedsięwzięcia 

2.1.2 Ochrona dziedzictwa przyrodniczego obszaru LSR do 2015r. (wskaźnik produktu: ilość 

nowych/zmodernizowanych ścieżek przyrodniczych dzięki LGD do 2015r.); 

 

celu szczegółowego 2.2 Zachowanie tradycji lokalnych i tożsamości społeczności lokalnych do 2015r. z zakresu 

przedsięwzięcia 2.2.1 Organizacja festynów, imprez folklorystycznych i obrzędowych promujących lokalną tradycję 

z obszaru LSR do 2015r. (wskaźnik produktu: ilość imprez promujących lokalną tradycję i dziedzictwo kulturowe 

zorganizowanych dzięki LGD do 2015r.), z zakresu przedsięwzięcia 2.2.2 Wzmocnienie potencjału instytucji 

promujących dziedzictwo kulturowe i tradycję z obszaru LGD do 2015r. (wskaźnik produktu: ilość instytucji 

promujących lokalne dziedzictwo kulturowe i tradycję wyposażonych w stroje ludowe i instrumenty dzięki LGD do 

2015r.) oraz z zakresu przedsięwzięcia 2.2.3 Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i tradycji z obszaru LGD 

do 2015r. ( wskaźnik produktu: ilość publikacji promujących lokalną tradycję i dziedzictwo kulturowe wydanych 

dzięki LGD do 2015r.); 

 

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wybrania operacji przez LGD: 

Przy wyborze operacji do dofinansowania będą brane pod uwagą operacje, które uzyskają minimum 30% 

maksymalnej liczby punktów, które można uzyskać w trakcie oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „EUROGALICJA” 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Rzeszowska 29A, w godzinach od 8.00 – do 16.00 

oraz pod numerem telefonu: (17) 7710005; (17) 7710007. 
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