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Regulamin  

Organizacji wydarzeń promujących obszar LSR 

realizowanych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem 

Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów 

Wiejskich  

  

              Założenia i cel  
Program wspiera działania, które inicjują rozwój społeczny i maja charakter promocyjny, w tym 

przede wszystkim mające na celu promocję obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju  (obszar 

Gmin: Banie, Bielice, Gryfino, Stare Czarnowo, Widuchowa, Kozielice oraz Gmina i Miasto 

Cedynia,  Gmina i Miasto Mieszkowice, Gmina i Miasto Moryń i Gmina i Miasto Chojna). 

 

Cele szczegółowe: 

1. Promocja obszaru objętego LSR, w tym promocja działalności społeczności 

Lokalnych    

2. Wsparcie mieszkańców z terenu działania Lokalnej Grupy Działania DIROW w 

organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych 

3. Promocja regionu poprzez wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej obszaru 

działania LGD, 

4. Wsparcie integracji społecznej i współpracy poprzez stwarzanie miejsca i okazji do 

zacieśniania więzi społecznych 

 

Wsparciem mogą być objęte przedsięwzięcia polegające na:  

1. Promocji obszaru objętego LSR poprzez wsparcie i promocję działalności 

społeczności lokalnej polegającej na organizacji imprezy turystycznej. 

2. Promocji obszaru objętego LSR poprzez wsparcie i promocję działalności 

społeczności lokalnej polegającej na organizacji imprezy rekreacyjnej. 

3. Promocji obszaru objętego LSR poprzez wsparcie i promocję działalności 

społeczności lokalnej polegającej na organizacji imprezy sportowej. 

 
Przewidywane jest wsparcie działań, które: 
− zakładają współdziałanie Stowarzyszenia DIROW z Mieszkańcami, dzięki któremu 
możliwe jest osiągnięcie celów wymienionych powyżej, 
− wynikają z konkretnych potrzeb, 
− maja jasno określony cel związany z promocją obszaru objętego wsparciem,  



Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatyw Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Lokalna Grupa Działania „DIROW” 
74-100 Gryfino   ul. Krasińskiego 85 

Bank Zachodni WBK S.A.  nr konta 64 1090 2268 0000 0001 1108 0026 

 

 

 

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

Lokalna Grupa Działania: Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 
– LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 

- posiadają dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne 
koszty realizacji, 
− będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i Stowarzyszenia DIROW, 
− 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 z terenu objętego wsparciem przez 
Stowarzyszenie DIROW; Stowarzyszeń, Rad Sołeckich oraz grup nieformalnych, w których 
imieniu wniosek złożą 2 osoby (pełnoletnie). Grupa nieformalna to minimum 3 osoby 
zamieszkałe na obszarach wiejskich. 

 
 

Sposób wyłaniania partnerów 
 

Ocena formalna przeprowadzona przez Biuro LGD 
1. Wniosek na działanie został złożony w terminie: 

a) I nabór - od 17 czerwca 2013 r. do 28 czerwca 2013 r.  
2. Limit środków w naborze wynosi 30.000 zł, 
3. Wniosek na działanie jest złożony na formularzu udostępnionym przez LGD, jest 

czytelny i kompletny, 
4. Wniosek na działanie jest złożony przez Stowarzyszenie, Rade Sołecka lub grupę 

nieformalna, w której imieniu występują 2 osoby (pełnoletnie), 
5. We wniosku na działanie zaplanowano zaangażowanie społeczności lokalnej,  
6. Wniosek na działanie będzie realizowany na obszarze objętym Lokalną Strategią 

Rozwoju wdrażaną poprzez Lokalną Grupę Działania DIROW i będzie promował ten 
obszar i jego zasoby, 

7. Harmonogram realizacji wniosku na działanie jest przewidziany na okres miedzy: 
a) I nabór – od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r., 

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

9. Kwota wnioskowanego wsparcia nie przekracza 1000 złotych 
10. Opcjonalnie partner może wykazać zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia 

młodzież (osoby do 26 roku życia). 
11. Partner ma zaplanowany wkład własny (zalecane), w postaci finansowej, usługowej, 

rzeczowej lub pracy wolontariuszy, 
12. Wniosek na działanie wyklucza prowadzenie działalności gospodarczej, 
13. W trakcie realizacji  przedsięwzięcia partner zorganizuje spotkanie z 

uczestnikami (w przypadku, gdy uczestnikami są dzieci - z rodzicami) w celu 
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przedstawienia im możliwości uzyskania dofinansowania z 
PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013, 

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

15. Propozycje, które spełnia wszystkie powyższe wymagania formalne, zostaną 
przekazane do oceny merytorycznej przez Zarząd Stowarzyszenia. 
 

 
Wsparcie przyznane wyłącznie na:  

  

A) organizację wydarzenia o charakterze promocyjnym – impreza turystyczna, w 
ramach tego zakresu finansowane są koszty związane z:  

- Promocją przedsięwzięcia, np.  umieszczeniem informacji na portalu internetowym.  

- Wyżywienie uczestników 

- Wynajęcie przewodnika turystycznego/instruktora 

(łączna kwota nie może przekroczyć 1000 zł) 
 
B) organizację wydarzeń o charakterze promocyjnym - impreza rekreacyjna, w ramach 

tego zakresu finansowane są koszty związane z:  
- Promocją przedsięwzięcia, np.  umieszczeniem informacji na portalu internetowym.  

- Wyżywienie uczestników  

-   Usługa zapewnienie oprawy muzycznej lub konferansjer 

(łączna kwota nie może przekroczyć 1000 zł) 
 
C) organizację wydarzeń o charakterze promocyjnym - impreza sportowa, w ramach 

tego zakresu finansowane są koszty związane z:  
- Promocją przedsięwzięcia, np.  umieszczeniem informacji na portalu internetowym.  

- Wyżywienie uczestników 

- Opłaceniem sędziów/ instruktorów sportowych 

(łączna kwota nie może przekroczyć 1000 zł) 
 

Ocena merytoryczna przeprowadzona przez Zarząd 

Stowarzyszenia 

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

1. odpowiadają na jasno określony cel przedsięwzięcia i wykazują w jaki sposób partner 
planuje osiągnięcie celu (istotnym w tym kryterium jest wykazanie planu działania, 
który wskazywać będzie na prawdopodobieństwo osiągnięcia celu).  
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2. promują obszar objęty LSR, jego zasoby i walory, w tym 
przyrodnicze kulturowe i społeczne,  

3. angażują mieszkańców, 
4. zakładają działania adekwatne do opisanej idei oraz są atrakcyjne dla uczestników, 
5. opierają się na współpracy, 
6. zawierają wkład własny, 
7. maja budżet adekwatny do zaplanowanych działań. 

 
Stowarzyszenie ma prawo przyznać wsparcie w pełnej lub niepełnej kwocie wnioskowanej 
przez partnera. 
Stowarzyszenie będzie przedstawiać wnioskodawcom do akceptacji proponowane kwoty 
wsparcia.  
LGD zapewni obsługę finansową. Działania będą realizowane na podstawie porozumienia 
zawartego z LGD. 
 
Decyzja Zarządu w sprawie wyboru przedsięwzięcia do realizacji jest ostateczna 

  

Składanie wniosków 
 

Wnioski (w 1 egzemplarzu) należy składać w Biurze LGD 
W terminie od  17 czerwca 2013 r. do 28 czerwca 2013 do godziny 10.00: 
Ul Krasińskiego 85; 74-100 Gryfino 
 
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.dirow.pl 

 

 

http://www.dirow.pl/

