
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościniec 4 żywiołów planuje  przeprowadzić  
nabory wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020        
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Aby otrzymać dotacje projekt musi być zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów”. Ocena projektu 
dokonywana jest przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji – 
lokalne kryteria wyboru projektów oraz wszystkie potrzebne dokumenty dostępne są na 
naszej stronie internetowej www.gosciniec4zywiolow.pl. 

Przed nami kolejne nabory dla branż związanych min. z turystyką, meblarstwem, 
obuwnictwem czy branżą spożywcza min: 

• Rozwój działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i 
spożywczej. 

• Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki.  
• Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki. 

Zaplanowane są również  nabory na przedsięwzięcia  związane z celem  szczegółowym: 
Rozwój usług społecznych i ekonomii społecznej min: 

• Rozwój działalności gospodarczej, 
• Podejmowanie działalności gospodarczej, 

W ramach tych naborów zakres operacji  musi dotyczyć usług wymienionych w WYKAZIE 
USŁUG SPOŁECZNYCH I INNYCH SZCZEGÓLNYCH USŁUG będącym Załącznikiem do 
Regulaminu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne 
szczególne usługi, o których mowa w art. 138g ust. 1 ustawy PZP.  
PKD musi być zgodne z Kodem CPV  zawartym w wykazie usług. 
 
Zachęcamy  wszystkie osoby oraz podmioty zainteresowane pozyskaniem środków 
Programów Operacyjnych wdrażanych przez LGD Gościniec 4 żywiołów do kontaktu w celu 
przygotowania i konsultacji wniosków,  omówienia zasad oceny w ramach lokalnych 
kryteriów wyboru projektów. 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji zarówno drogą mailową:  
lgd.gosciniec@gmail.com    lub renatabukowska@poczta.onet.pl  jak i telefoniczną: 

Kierownik biura Renata Bukowska  662147884,  
Specjalista ds. zarządzania środami unijnymi PROW Ewa Frosztęga 513147582. 
 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Spotkania 

współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
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