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REGULAMIN 
DZIAŁANIA AKTYWIZUJĄCE REALIZOWANE W PARTNERSTWIE ZE 

STOWARZYSZENIEM SZANSE BEZDROŻY GMIN POWIATU 
GOLENIOWSKIEGO  

 
Założenia i cel  

 

Program wspiera działania, które inicjują rozwój zainteresowań mieszkańców i mają charakter edukacyjny. Jest on 

prowadzony z myślą o stowarzyszeniach, sołectwach oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w 

ich społecznościach żyło się ciekawiej i lepiej. 

 

Przewidywane jest wsparcie działań, które: 

 zakładają współdziałanie wnioskodawcy z mieszkańcami, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra 

wspólnego, 

 wynikają z konkretnych potrzeb, 

 mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji, 

 przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej 

społeczności 

 będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego, 

 będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe. 

 

Kto może ubiegać się o wsparcie? 

 
Program adresowany jest do mieszkańców Powiatu Goleniowskiego (obszar objęty konkursem): 

Stowarzyszeń, Rad Sołeckich oraz grup nieformalnych (min. 3 osoby), w których imieniu wniosek złożą 2 osoby (pełnoletnie). 

Grupa nieformalna to minimum 3 osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich. 

 

Sposób wyłaniania partnerów 
 

LGD dokona oceny formalnej w oparciu o następujące kryteria: 

1. Wniosek na działanie został złożony w terminie od 16 stycznia 2017 r. do 30 stycznia 2017 r. do godz. 15:00 ;  realizacja od 

13 lutego do 30 listopada, 

2.  Limit środków w  naborze wynosi  18 000 zł, 

3. Wniosek na działanie jest napisany na formularzu wniosku, jest czytelny i kompletny, 

4. Wniosek na działanie jest złożony przez Stowarzyszenie, Radę Sołecką lub grupę nieformalną (min. 3 osoby), w której 

imieniu występują 2 osoby (pełnoletnie), 

5. Działanie zakłada min. 8 godz. zajęć, 

6. Działanie zakłada min. 2 dni warsztatowe, 

7. We wniosku na działanie zaplanowano zaangażowanie społeczności lokalnej, 

8. Wniosek na działanie będzie realizowany na obszarze objętym konkursem, 

9. Harmonogram wniosku na działanie jest przewidziany na okres między 13 lutego a 30 listopada 2017 r., 

10. Przedstawiony w formularzu wniosku budżet jest prawidłowo wypełniony (nie zawiera błędów rachunkowych), 

11. Kwota wnioskowanego wsparcia nie przekracza 900 złotych brutto (kwota z  przeznaczeniem na warsztatowca), 

12. Partner ma zaplanowany wkład własny (zalecane), w postaci finansowej, usługowej, rzeczowej lub pracy wolontariuszy, 

13. Wniosek na działanie wyklucza prowadzenie działalności gospodarczej,  

14. Z otrzymanego wsparcia nie można finansować: udzielania pożyczek, celów religijnych i politycznych oraz uprawiania kultu 

religijnego, zakupu środków trwałych. 

 

Propozycje, które spełnią wszystkie powyższe wymagania formalne, zostaną przekazane do oceny merytorycznej przez 

Zarząd Stowarzyszenia. 



 - 

 

 

Zarząd wybierze te propozycje, które w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria: 

1. odpowiadają na jasno zdefiniowaną ideę projektu, 

2. angażują mieszkańców, 

3. zakładają działania adekwatne do opisanej idei oraz są atrakcyjne dla uczestników, 

4. mają adekwatny do założeń wniosku harmonogram działań. 

5. opierają się na współpracy, 

6. zawierają wkład własny, 

7. mają budżet adekwatny do zaplanowanych działań. 

 
Stowarzyszenie ma prawo przyznać wsparcie w pełnej lub niepełnej kwocie wnioskowanej przez wnioskodawcę. 

Stowarzyszenie będzie przedstawiać wnioskodawcom do akceptacji proponowane kwoty wsparcia. LGD zapewni obsługę 

finansową. Działania będą realizowane na podstawie porozumienia zawartego z LGD. 

 

Miejsce składania wniosków 

 
Wnioski (w 1 egzemplarzu) wraz z programem realizacji działania powinny być złożone osobiście do Biura LGD na adres:  

Pl. Bramy Wolińskiej 1; 72-100 Goleniów  

lub u członków Zarządu Stowarzyszenia z poszczególnych Gmin. 

 
Zarząd otrzyma do rozpatrzenia wyłącznie wnioski czytelne i złożone w terminie.  

Wnioski nie spełniające kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane. 

 

Informacja o wynikach zostanie umieszczona na stronie internetowej www.szansebezdrozy.pl  
Decyzje Zarządu są nieodwołalne i ostateczne. 

 
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 

 

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),w tym realizację Planu Komunikacji, 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. 

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR. 

http://www.szansebezdrozy.pl/
http://www.szansebezdrozy.pl/

