
Lokalna Strategia Rozwoju 
dla Partnerstwa Kaczawskiego

na lata 2016-2023

Informacje dla przedsiębiorców Informacje dla przedsiębiorców 
Z  obszaru działania Z  obszaru działania Partnerstwa KaczawskiegoPartnerstwa Kaczawskiego

GABRIELA MĘCZYŃSKA – DYREKTOR BIURA
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”

12 luty 2016 r.

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



Rozporządzenie 1303/2013 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy 
dotyczące EFRROW, EFS, FS,

Rozporządzenie 1305/2013 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich przez EFRROW

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 
społeczności 

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

Podstawy prawne wyboru LSR w PROW 2014-Podstawy prawne wyboru LSR w PROW 2014-
2020:2020:



ZASIĘG TERYTORIALNY  LGD  PARTNERSTWO  KACZAWSKIEZASIĘG TERYTORIALNY  LGD  PARTNERSTWO  KACZAWSKIE

PROW 2014-2020 

84 269 mieszkańców –10 000 000 zł



PROW na lata 2014-2020 PROW na lata 2014-2020 
Inicjatywa  LEADER - Inicjatywa  LEADER - 

 1. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) 

–  10 000 000 zł (50% na działalność gospodarczą)

2. Wdrażanie projektów współpracy –   200 000 zł

3. Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji   – 2 250 000 zł

Razem  możemy otrzymać dla regionu 12 450 000 zł
Wysokość budżetu zależna będzie od wyniku oceny strategii, która 
ma nastąpić do końca kwietnia 2016r. 



Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność lokalnego kierowanego przez społeczność 

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie rozwoju 
przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR przez
a) podejmowanie działalności gospodarczej podlegającej rejestracji 
w odpowiedniej ewidencji lub w rejestrze przedsiębiorców 
b) dywersyfikacja źródeł dochodu w gospodarstwie
c) tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego
d) rozwijanie przedsiębiorstw
e) podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR, w powiązaniu z 
operacjami, o których mowa w lit. a, b, c i d
                  



PROW na lata 2014-2020 PROW na lata 2014-2020 
POMOC DE MINIMISPOMOC DE MINIMIS

 
LIMITY POMOCY DE MINIMIS:

• liczona jest dla roku bieżącego + 2 lat poprzedzających rok 
bieżący

• max 200 tysięcy euro dla każdego przedsiębiorstwa (poza 
transportowym)

• max 100 tysięcy euro dla przedsiębiorstw transportowych
• NIE dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej
• NIE dla firm działających w sektorach:

• rybołówstwa i akwakultury, 
• produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do 

Traktatu,
• przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w 

załączniku I do Traktatu



PROW na lata 2014-2020 PROW na lata 2014-2020 
OGÓLNE KRYTERIA DOSTĘPU, CZ. IOGÓLNE KRYTERIA DOSTĘPU, CZ. I

 O POMOC MOŻE UBIEGAĆ SIĘ PODMIOT:
• Osoba fizyczna:

• obywatel państwa UE
• pełnoletni
• miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR (wykluczone 

miasta powyżej 20 tysięcy mieszkańców)
• miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność 

gospodarczą, wpisanym do CEiDG, znajduje się na obszarze wiejskim 
objętym LSR

• gdy spółka cywilna, to każdy ze wspólników musi spełniać wszystkie 
kryteria

• Osoba prawna:
• siedziba lub oddział znajdują się na obszarze wiejskim objętym LSR

• Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa 
przyznaje zdolność prawną:

• siedziba lub oddział znajdują się na obszarze wiejskim objętym LSR
• spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się tylko w ramach działania 

na podejmowanie działalności



PROW na lata 2014-2020 PROW na lata 2014-2020 
OGÓLNE KRYTERIA DOSTĘPU, CZ. IIOGÓLNE KRYTERIA DOSTĘPU, CZ. II

 O POMOC MOŻE UBIEGAĆ SIĘ PODMIOT:
• mikro lub małe przedsiębiorstwo
• posiada nadany numer identyfikacyjny (numer EP)
• koszty kwalifikowalne nie są współfinansowane z innych środków publicznych
• max 2 etapy, rozliczenie max 2 lata od dnia zawarcia umowy
• realizacja kosztów inwestycyjnych na obszarze LSR
• tytuł prawny do nieruchomości – własność, współwłasność bądź 

długoterminowa umowa dzierżawy / najmu
• operacja uzasadniona ekonomicznie i zgodna z biznesplanem
• minimalna wartość pomocy 50 tysięcy złotych (nie dotyczy zakładania 

działalności gospodarczej)
• podmiot wykaże, że posiada doświadczenie lub zasoby lub kwalifikacje lub 

wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji
• realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych



PROW na lata 2014-2020 PROW na lata 2014-2020 
DEFINICJA MSPDEFINICJA MSP

 MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO:
• zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz
• jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro

MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO:
• zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz
• jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro

Przeliczenia euro na złotówki dokonuje się według średniego 
kursu NBP do czterech miejsc po przecinku. Metodologia 
przeliczenia przeważnie podawana jest dla każdego konkursu 
niezależnie, w zależności od Instytucji Wdrażającej.



Warunki dla operacji na podejmowanie Warunki dla operacji na podejmowanie 
działalności gospodarczej i dywersyfikacja działalności gospodarczej i dywersyfikacja 
źródeł dochodu w gospodarstwie:źródeł dochodu w gospodarstwie:

- wnioskodawca nie jest na KRUS z mocy ustawy, chyba że rozpoczyna 
działalność w zakresie produkcji produktów rolnych lub napojów

- podmiot przez co najmniej ostatnie 24 m-ce nie był wpisany do 
ewidencji działalności gospodarczej

- utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy  (w tym samozatrudnienie) oraz 
utrzymanie tego miejsca pracy co najmniej 2 lata od płatności końcowej

- pomoc może być przyznana tylko raz danemu podmiotowi
- projekt zakłada koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji 

na obszarze wiejskim objętym LSR,
- premia  - 100 000 zł - limit na operację z zakresu rozpoczęcia działalności 

gospodarczej – premia ryczałtowa 70%     i      30% (refundacja po 
rozliczeniu całości). 



WarunkiWarunki dla operacji na rozwój  dla operacji na rozwój 
przedsiębiorstw:przedsiębiorstw:

- wnioskodawca prowadzi mikroprzedsiębiorstwo 
lub małe przedsiębiorstwo

- uzyskanie pomocy powyżej 50.000 zł wymaga utworzenia co 
najmniej 1 miejsca pracy i utrzymanie go przez minimum 3 
lata od otrzymania płatności końcowej 

- podmiotowi, który otrzymał pomoc na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, pomoc na rozwój tej działalności 
może być przyznana nie wcześniej niż po upływie 2 lat  od 
dnia przyznania tej pomocy

- Wsparcie od 50 000 zł do 300 000 zł neto,   max. poziom 
dofinansowania 70%



Podejmowanie bądź rozwój Podejmowanie bądź rozwój 
działalności – KOSZTY działalności – KOSZTY 

KWALIFIKOWALNEKWALIFIKOWALNE::
- ogólne – max 10% pozostałych kosztów
- zakup robót budowlanych lub usług
- zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego, patentów, 

licencji
- najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości
- zakup nowych maszyn lub wyposażenia
- zakup środków transportu z wyłączeniem samochodów osobowych 

do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą – max 30% 
pozostałych kosztów pomniejszonych o koszty ogólne

- zakupu innych rzeczy niż wymienione w pkt. 5 i 6, w tym materiałów
- podatku VAT – tylko dla podmiotów, które nie są w stanie go 

odzyskać
- wartość wkładu rzeczowego



Podejmowanie bądź rozwój Podejmowanie bądź rozwój 
działalności – KOSZTY działalności – KOSZTY 

KWALIFIKOWALNE PODLEGAJĄCE KWALIFIKOWALNE PODLEGAJĄCE 
REFUNDACJIREFUNDACJI::- od dnia zawarcia umowy

- od dnia 1 stycznia 2014 r. dla kosztów ogólnych
- koszty poniesione w wyniku wyboru przez Beneficjenta 

wykonawców poszczególnych zadań z zachowaniem 
konkurencyjnego trybu ich wyboru

- rozliczenie pieniężne dla transakcji to max. 1000 złotych
- powyżej 1000 złotych – przelew
- uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich 

identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy
- Max. złożenie wniosku o płatność – do 2 lat od podpisania umowy, 

ale najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022 r.



Podejmowanie bądź rozwój Podejmowanie bądź rozwój 
działalności - WYKLUCZENIAdziałalności - WYKLUCZENIA::

- brak możliwości realizacji inwestycji w ramach grup 
poniższych kodów PKD:

- działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach
- górnictwo
- przetwarzanie i konserwowanie ryb i skorupiaków
- wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej
- produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych
- produkcja leków
- produkcja metali
- produkcja samochodów, przyczep, naczep i motocykli
- transport lotniczy i kolejowy
- gospodarka magazynowa



Strategia rozwoju lokalnego 
kierowanego przez 
społeczność - cele

CEL 
OGÓLNY

Zrównoważony rozwój Krainy Wygasłych 
Wulkanów w oparciu o jej lokalne zasoby, 

przedsiębiorczych mieszkańców i zintegrowane 
społeczeństwo

CELE 
SZCZEGÓŁO

WE

Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego Krainy 
Wygasłych Wulkanów

Rozwój przedsiębiorczości i zatrudnienia w Krainie 
Wygasłych Wulkanów 

Podniesienie atrakcyjności Krainy Wygasłych 
Wulkanów 



Obszar strategiczny – 
Przedsiębiorczość 

Cel Rozwój przedsiębiorczości i zatrudnienia w Krainie Wygasłych Wulkanów

Przedsięwzięcia:

1. Tworzenie nowych przedsiębiorstw
2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw
3. Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób zakładających 

i rozwijających działalność gospodarczą



Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych Jednostka miary 

Stan 
począt
kowy 
2015 
rok

Plan 2023 rok
Źródło 

danych/sposób 
pomiaru

 

Wzrost wiedzy i umiejętności wśród odbiorców 
działań z zakresu współpracy i aktywności 
społecznej

osoby 0 680 Dane LGD, Ankiety 
ewaluacyjne

Wzrost wiedzy mieszkańców o regionie osoby 0 3 000
Dane LGD, 
Sprawozdania 
beneficjentów



Przedsięwzięcia Grupy 
docelowe

 Sposób 
realizacji

Wskaźniki produktu

Nazwa Jednost
ka miary 

Wartość  

Począ
tkow

a
 2015 

rok

Końcow
a 2023 

rok
 

2.1
Tworzenie nowych 
przedsiębiorstw 

Mieszkańcy, 
w tym z grup 
defaworyzow
anych

Konkurs – 
podejmowanie 

działalności 
gospodarczej
(1 000 000)

Liczba 
udzielonych 
dotacji 

Szt. 0 10  

2.2
Rozwój 
istniejących 
przedsiębiorstw 

Przedsiębior
cy 

Konkurs – 
rozwój 

działalności 
gospodarczej
(4 000 000)

Liczba 
udzielonych 
dotacji

Szt. 0 5  

Liczba 
udzielonych 
dotacji w 
branży 
turystycznej

Szt. 0 9  

2.3 

Wsparcie szkoleniowo – 
doradcze dla osób 
zakładających 
i rozwijających  
działalność 

Mieszkańcy, w 
tym grupy 
defaworyzowane 
przedsiębiorcy

Aktywizacja
(10 000) 

Liczba 
osób 
objętych 
wsparciem 
szkoleniow
o- 
doradczym

Szt. 0 160



Kryteria wyboru operacji – dla Kryteria wyboru operacji – dla 
przedsiębiorcówprzedsiębiorców

Kryterium Zasady pkt. pkt. Opis / Sposób weryfikacji
Operacja realizowana będzie 
przez wnioskodawcę, który 
został członkiem 
Stowarzyszenia „LGD 
Partnerstwo Kaczawskie”:

w 2015 roku i wcześniej 4 Kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i 
załącznikach 

po 2015 roku  2
nie jest członkiem LGD 0

Operacja realizowana jest przez 
wnioskodawcę, który korzystał z 
bezpłatnego doradztwa i szkoleń 

oferowanych przez LGD:

wnioskodawca korzystał z 
doradztwa i szkoleń

4 UWAGA: Minimalna liczba punktów 
koniecznych do uzyskania – 2 pkt.

Kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i 
załącznikach 

wnioskodawca korzystał 
tylko z doradztwa

2

wnioskodawca nie 
korzystał z żadnej formy 
doradztwa oferowanej 

przez LGD

0

Operacja zakłada utworzenie 
miejsca pracy 

 

Tak – 3 i więcej miejsc  
pracy

6 UWAGA: Kryterium obowiązkowe  do 
spełnienia w  przypadku  operacji  
związanych z przedsiębiorczością. Minimalna 
liczba punktów koniecznych do uzyskania – 2 
pkt.

Kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i 
załącznikach

Tak –2 miejsca pracy 4
Tak –1 miejsce pracy 2

Nie – nie zakłada 
tworzenia miejsc pracy

0



Operacja jest 
innowacyjna na 
terenie LGD:

 

Zaplanowane działania są 
innowacyjne na poziomie 

LGD

4 Preferuje się operacje innowacyjne, 
niespotykane w skali lokalnej - tj. 
wykorzystujące niepraktykowane 
dotąd zastosowania zasobów i 
rozwiązań, nowe technologie lub 
realizujące nowe usługi lub produkty 
na obszarze LGD. 

Zaplanowane działania są 
innowacyjne na poziomie 

gminy

2

Operacja nie jest 
innowacyjna

0

Wykorzystanie zasobów i 
walorów  lokalnych

Wykorzystanie zasobów 
przyrodniczych, kulturowych 

i ludzkich

4 Kryterium weryfikowane na 
podstawie informacji zawartych we 
wniosku i załącznikach

Wykorzystanie dwóch 
zasobów

2

Wykorzystanie  jednego z 
zasobów

0



Operacja zakłada 
inwestycję w potencjał 

turystyczny regionu

operacja polega na inwestycji tworzącej 
nową ofertę turystyczną lub sprzyja 
ratowaniu obiektów zabytkowych

4 UWAGA: Wnioskodawca  musi 
rzetelnie opisać sposób 
inwestowania w potencjał 
turystyczny regionu oraz 
zaplanować takie wskaźniki, 
które potwierdzą spełnienie 
tego kryterium na 
odpowiednim poziomie.
 
Kryterium weryfikowane na 
podstawie informacji 
zawartych we wniosku i 
załącznikach

operacja polega na modernizacji 
infrastruktury turystycznej

2

operacja  nie inwestuje w potencjał 
turystyczny regionu

0

Operacja przewiduje 
zastosowanie 
rozwiązań 
sprzyjających 
ochronie środowiska 
lub klimatu:

 

Przewiduje zastosowanie innowacyjnych na 
obszarze LGD rozwiązań sprzyjających 

ochronie środowiska lub klimatu

4 Kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i 
załącznikach

Przewiduje zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie środowiska lub 

klimatu

2

Nie przewiduje się zastosowania powyższych 
rozwiązań

0

Operacja ukierunkowana 
jest na zaspokajanie 
potrzeb grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, 
 które określone są w LSR 

Operacja skierowana jest przynajmniej do 
dwóch grup defaworyzowanych ze względu 

na rynek pracy: osoby długotrwale 
bezrobotne, osoby bez kwalifikacji 

zawodowych, osoby bez wykształcenia 
średniego,  kobiety, niepełnosprawni, 

seniorów, młodzieży od 18 do 30 roku życia

4 Kryterium niezbędne dla osiągnięcia 
wskaźników realizacji LSR zgodnych z 
LSR i realizujących założenia wsparcia 
grup docelowych.
 
Kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i 
załącznikach

Operacja skierowana jest przynajmniej do 
jednej z ww grup defaworyzowanych 

2

Operacja nie wskazuje żadnej grupy 
defaworyzowanej

0



Operacja przyczyni się do 
osiągniecia wskaźników 
zawartych w LSR: 
 

Operacja przyczyni się do osiągnięcia, 
co najmniej 1 wskaźnika produktu i 1 

wskaźnika rezultatu określonych w LSR

4 UWAGA: Minimalna liczba 
punktów koniecznych do 
uzyskania – 2 pkt.

Kryterium weryfikowane na 
podstawie informacji zawartych 
we wniosku i załącznikach

Operacja przyczyni się do osiągnięcia, 
co najmniej 1 wskaźnika produktu 

określonego w LSR

2

operacja nie wskazuje osiągnięcia 
żadnego ze wskaźników określonych w 

LSR

0

Powiązanie z innymi 
projektami - 
komplementarność 
wobec innych 
projektów 

Realizacja operacji powiązana jest z co 
najmniej jednym komplementarnym 
projektem realizowanym w ramach 

PROW w ciągu ostatnich 5 lat

4 Preferuje się operacje powiązane z 
innymi realizowanymi projektami. 
Przez powiązanie rozumie się 
udokumentowanie powiązania z 
projektami zrealizowanymi 
(szczególnie w ramach PROW  
2007 – 2013)  
Kryterium weryfikowane na 
podstawie informacji zawartych 
we wniosku i załącznikach

Realizacja operacji powiązana jest z 
jednym komplementarnym projektem 

realizowanym z innych źródeł

2

Bez powiązań 0

Promocja obszaru:
 

Projekt przyczynia się do promocji 
całego obszaru LGD  i ma zaplanowane 
narzędzia promocji ujęte w zadaniach  

i w budżecie

4 Preferuje się operacje, które mają 
wpływ na promocję obszaru LGD, 
tj. mają zaplanowane narzędzia 
promocyjne w ramach działań i są 
one uwzględnione w zestawieniu 
rzeczowo – finansowym
 
Kryterium weryfikowane na 
podstawie informacji zawartych 
we wniosku i załącznikach

Projekt przyczynia się do promocji 
całego obszaru LGD  i ma zaplanowane 
narzędzia promocji ujęte w zadaniach

2

Projekt nie ma zaplanowanych 
narzędzi promocyjnych całego obszaru 

LGD

0



Operacja będzie 
realizowana przez 
wnioskodawcę 
zakładającego lub 
rozwijającego 
działalność 
gospodarczą w 
zakresie:

 

produkcji lokalnych produktów 
spożywczych

4 Kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i 
załącznikach 

usług turystycznych,  w tym bazy 
gastronomicznej i noclegowej

2

w pozostałych zakresach 0

Wnioskodawca 
deklaruje 
finansowy wkład 
na poziomie:

 

większym niż 40% kosztów operacji 4 kryterium to odnosi się do załącznika nr 2 
kryteria wyboru LSR - kryterium 16. 
"Kryterium spełnione w dostatecznym 
stopniu - gdy na wszystkie z poniższych 
warunków udzielono odpowiedź 
twierdzącą: LGD wyznaczyła zasady 
premiowania projektów, w których wkład 
własny wnioskodawcy przekracza 
intensywność pomocy określoną w 
poszczególnych programach - 0 albo 4 
pkt"

większym niż 30% kosztów operacji 2
obligatoryjnym równym 30 % 

kosztów operacji
0

Operacja będzie 
realizowana przez osobę 
lub tworzy miejsce pracy 
dla osób  ze wskazanych 
w LSR grup 
defaworyzowanych ze 
względu na dostęp do 
rynku pracy 

Osoba z grupy defaworyzowanej ze 
względu na dostęp do rynku pracy 
(osoby długotrwale bezrobotne, 

osoby bez kwalifikacji zawodowych, 
osoby bez wykształcenia średniego, 
powyżej 50 r.ż., kobiety, młodzież od 

18 do 30 r.ż.)  

4 Kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i 
załącznikach



 
Rodzaj operacji/

beneficjenta

Maksymalna liczba 
punktów

Minimalna liczba 
punktów koniecznych 

do uzyskania

     

Założenie działalności 
gospodarczej

54 pkt. 6 pkt.

Rozwój działalności 
gospodarczej

54 pkt 6 pkt.

O miejscu danego wniosku na liście będzie decydowała liczba punktów 
uzyskanych w ramach tzw. kryteriów wyboru operacji wdrażanych poprzez 
Lokalną Strategię Rozwoju. Członkowie Rady Stowarzyszenia będą mieli do 
dyspozycji „Karty oceny operacji według kryteriów LGD” (załącznik do 
Procedury wyboru operacji).
W sytuacji równej ilości punktów będzie decydowała wcześniejsza data i godzina 
złożenia wniosku do Biura LGD.



Terminy
•Wybór LSR do realizacji – kwiecień 2016r.
•Podpisanie umowy z UMWD na realizację LSR – maj-
czerwiec 2016r.
•Złożenie w UMWD harmonogramu naborów – 2  tygodnie 
później 
•Ogłoszenie konkursu – 30 dni przed rozpoczęciem naboru 
(sierpień 2016?)
•Szkolenia i doradztwo dla potencjalnych beneifcjentów
•Nabór – 14-30 dni 
•Ocena wniosków przez Radę wraz z procedurą 
odwoławczą – max. 45 dni
•Dostarczenie wniosków wybranych do dofinansowania – 
najpóźniej w 45 dniu od ostatniego dnia naboru 
•Ocena formalna wniosków  i podpisanie umów z 
beneficjentami – 3-6 m-cy????  



PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY
ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

w  nowej siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa 
Działania Partnerstwo Kaczawskie" 

w Mściwojowie 54

Zapraszamy

 



Dziękuję    za     uwagę….

Gabriela Męczyńska – dyrektor biura 

  

Stowarzyszenie 
„Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”

59 – 407 Mściwojów 54   Tel./fax.  76/872 87 18 / 609 538 810

E-mail: lgd.kaczawskie@mail.com

www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl

mailto:lgd.kaczawskie@mail.com
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