
                                                                                  

 

Zarząd  Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania 

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy  

na finansowanie operacji w ramach  

„Grantów Krainy Sanu 2013”  

Termin składania wniosków: od 08 lipca do 23 lipca 2013 r.  

Miejsce składania wniosków : Biuro Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa 

Działania Tryńcza 375 ( od poniedziałku do piątku) w godz. od 7
00

 do 15
00

   

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście w 

terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.  

O wsparcie finansowe mogą się ubiegać: 

Podmioty działające wyłącznie na obszarze działania Stowarzyszenia „Kraina Sanu”- 

LGD  tj. Gmin: Adamówka, Grodzisko Dolne, Kuryłówka, Jarosław, Sieniawa, Tryńcza, 

Wiązownica, tj. : 
1.    osoby prawne albo jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym 

ustawy przyznają zdolność prawną: w szczególności fundacje, stowarzyszenia, szkoły, 

instytucje kultury, biblioteki.  

2.    grupy nieformalne (w tym m.in.:  Koła Gospodyń Wiejskich, sołectwa,  kluby sportowe, 

zespoły ludowe). 
 

Beneficjent w jednym naborze może złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy, przy czym 

wartość całkowita jednego projektu nie może być niższa niż 1000,00 zł.  
Wysokość uzyskanej pomocy nie może być wyższa niż 2500,00 zł (według kalkulacji 

kosztów określonych we wniosku o przyznanie pomocy).  
Kwota dofinansowania dla beneficjentów każdej z 7 gmin wchodzących w skład LGD  nie 

może przekroczyć łącznie 5 000,00 zł.    
Limit dostępnych środków  na realizację „Grantów Krainy Sanu” pochodzący w całości ze 

środków własnych LGD,   w roku 2013 wynosi  35 000,00 zł ( słownie: trzydzieści pięć 

tysięcy złotych)  
Wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji w ramach „Grantów 

Krainy Sanu” – zgodność realizacji operacji z celami zawartymi w Lokalnej Strategii 

Rozwoju Krainy Sanu oraz  uzyskanie minimum 14 punktów pod względem oceny  wg. 

kryteriów wyboru operacji dla tego działania.    
 

Dokumenty  : Regulamin  naboru wniosków, Wniosek o przyznanie pomocy, Kryteria 

Wyboru Operacji, Umowa przyznania pomocy dostępne są na stronie internetowej 

Stowarzyszenia pod adresem:  www.krainasanu.pl      

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – LGD, w 

godz. od 7
00 

do 15
00

 lub pod nr tel. 16 642 23 20 lub 506 965 142. 


