
Konkursy
22.10.2012.

 Konkursy 2014   Odnowa Wsi  
 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
&bdquo;Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju&rdquo;
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy
dla działania &bdquo;Odnowa i rozwój wsi&rdquo; (ostatni konkurs)
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Termin składania wniosków: 31.07
- 14.08.2014 r.Miejsce składania wniosków: biuro Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO, ul.
Mickiewicza 12, 87-200 Wąbrzeźno, w godzinach 7:15 &ndash; 15:15 w dni robocze od poniedziałku do
piątku

Tryb składania wniosków: 
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji
papierowej oraz elektronicznej. 
  
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Limit środków dostępnych w konkursie: 248 797,96 zł.

Operacja powinna być zgodna z zakresem tematycznym naboru: 
 - Celem szczegółowym nr 1.4 Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej oraz przedsięwzięciem nr 4.
Rozwój miejsc integracji społecznej i dostosowanie infrastruktury dla potrzeb aktywności lokalnej lub
 - Celem szczegółowym nr 2.1 Wzrost atrakcyjności turystycznej i gospodarczej regionu oraz
przedsięwzięciem 5. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i technicznej służącej rozwojowi
turystyki.
Liczba minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji wynosi 5 punktów.
Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
 - wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy 
 - wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 
 - wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 
 - kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju znajdują się w siedzibach
oraz na stronach internetowych następujących instytucji: &bull;    Fundacja Lokalna Grupa Działania
WIECZNO &ndash; www.lgdwieczno.pl
&bull;    Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego &ndash;
www.mojregion.euInformacje udzielane są w biurze Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO, ul.
Mickiewicza 12, 87-200 Wąbrzeźno. Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15. Pytania należy
kierować na adres e-mail: fundacja@lgdwieczno.pl lub telefonicznie: 56/6877535.

Dokumenty do pobrania:
 - Pobierz pliki    
Małe projekty Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
&bdquo;Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju&rdquo;
w zakresie małych projektów, (konkurs tematyczny)
tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach
Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi 

Termin składania wniosków: 23.06 - 07.07.2014 r.

Miejsce składania wniosków: biuro Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO, 
ul. Mickiewicza 12, 87-200 Wąbrzeźno, w godzinach: od  7:15 do 15:15  w dni robocze od poniedziałku
do piątku.

Tryb składania wniosków: wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w  1
egzemplarzu w wersji papierowej oraz elektronicznej.   
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Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Limit środków dostępnych w konkursie: 120 454,29 zł.

Operacja powinna być zgodna z zakresem tematycznym naboru: 

 - Celem szczegółowym nr 1.4 Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej oraz przedsięwzięciem nr 4.
Rozwój miejsc integracji społecznej i dostosowanie infrastruktury dla potrzeb aktywności lokalnejlub
 - Celem szczegółowym nr 2.1 Wzrost atrakcyjności turystycznej i gospodarczej regionu oraz
przedsięwzięciem 5. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i technicznej służącej rozwojowi
turystyki.

Liczba minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru małego projektu wynosi 5
punktów.
Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
 - wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy 
 - wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 
 - wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 
 - kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju znajdują się w siedzibach
oraz na stronach internetowych następujących instytucji: &bull;    Fundacja Lokalna Grupa Działania
WIECZNO &ndash; www.lgdwieczno.pl
&bull;    Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego &ndash; www.mojregion.eu

Informacje udzielane są w biurze Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO 
ul. Mickiewicza 12 87-200 Wąbrzeźno. Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15. Pytania należy
kierować na adres e-mail: fundacja@lgdwieczno.pl lub telefonicznie: 56/6877535.

Dokumenty do pobrania:
 - Pobierz pliki   
Konkursy 2013 

  Małe projekty Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
&bdquo;Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju&rdquo;
w zakresie małych projektów, (konkurs tematyczny)
tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach
Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi.Termin składania wniosków: 07.01 &ndash; 31.01.2014
r.Miejsce składania wniosków: biuro Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO, ul. Mickiewicza 12, 87-
200 Wąbrzeźno, w godzinach: od 7.15 do 15.15 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
Tryb składania wniosków: wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1
egzemplarzu w wersji papierowej oraz elektronicznej.Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i
terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Limit środków dostępnych w konkursie: 214 858,58 zł.
Operacja powinna być zgodna z zakresem tematycznym naboru: celem szczegółowym nr 1.2 Rozwój
turystyki wiejskiej oraz przedsięwzięciem nr 2
&ndash; Przystosowanie obiektów i terenów dla celów turystyki (limit: 150 000,00 zł), celem
szczegółowym nr 1.3 Rozwój i aktywizacja społeczności lokalnej
oraz przedsięwzięciem 3 &ndash; Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna mieszkańców,
integracja społeczna w ramach LGD (limit: 64 868,58 zł).
Liczba minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru małego projektu, wynosi 5
punktów.
Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

 - wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy
 - wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
 - wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
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 - kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju
znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

 - Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO &ndash; www.lgdwieczno.pl
 - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego &ndash; www.mojregion.eu
Informacje udzielane są w biurze Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO ul. Mickiewicza 12, 87-200
Wąbrzeźno, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-15.15. Pytania należy kierować na adres e-mail:
fundacja@lgdwieczno.pl lub telefonicznie: 56 687 75 35.Dokumenty do pobrania: 
 - Wniosek o przyznanie pomocy
 - Załączniki  Odnowa Wsi Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
&bdquo;Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju&rdquo;
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy
dla działania &bdquo;Odnowa i rozwój wsi&rdquo;
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Termin składania wniosków: 07 &ndash; 31.01.2014 r.Miejsce składania wniosków: biuro Fundacji
Lokalna Grupa Działania WIECZNO, ul. Mickiewicza 12, 87-200 Wąbrzeźno, w godzinach
7.15-15.15 w dni robocze od poniedziałku do piątku.Tryb składania wniosków: wnioski wraz z
załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz
elektronicznej.Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Limit środków dostępnych w konkursie: 732 635,92 zł
Liczba minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji wynosi 5
punktów.Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
 - wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy
 - wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
 - wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
 - kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju
znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

 - Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO &ndash; www.lgdwieczno.pl
 - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego &ndash; www.mojregion.eu
Informacje udzielane są w biurze Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO, ul. Mickiewicza 12, 87-200
Wąbrzeźno, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-15.15. Pytania należy kierować na adres e-mail:
fundacja@lgdwieczno.pl lub telefonicznie: 56 687 75 35.

Dokumenty do pobrania:

- Wniosek o przyznanie pomocy

- Wniosek o przyznanie pomoc w wersji edytowalnej xls.  

- Załączniki Małe projekty
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiegoinformuje o możliwości składania za pośrednictwemFundacji
Lokalna Grupa Działania WIECZNO

  wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
&bdquo;Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju&rdquo;
w zakresie małych projektów,
tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach
Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi.

Termin składania wniosków: 04.03 - 29.03.2013 r.

Miejsce składania wniosków: 
biuro Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO, ul. Mickiewicza 12, 87-200 Wąbrzeźno, 
w godzinach: od  7:15 do 15:15  w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Tryb składania wniosków: 
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Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji
papierowej oraz elektronicznej.   
  
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Limit środków dostępnych w konkursie: 238 375,03 zł 
Liczba minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru małego projektu wynosi 5
punktów.
Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
 - wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy 
 - wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 
 - wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
 - kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji: 
 - Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO &ndash; www.lgdwieczno.pl
 - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego &ndash; www.mojregion.eu

Informacje udzielane są w biurze Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO, ul. Mickiewicza 12 87-200
Wąbrzeźno. Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15. Pytania należy kierować na adres e-
mail: fundacja@lgdwieczno.pl lub telefonicznie: 56/6877535.

Dokumenty do pobrania:
 - Wniosek o przyznanie pomocy 
 - Załączniki  Odnowa WsiZarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiegoinformuje o możliwości składania
za pośrednictwemFundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO

 wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania&bdquo;Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju&rdquo;dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocydla działania
&bdquo;Odnowa i rozwój wsi&rdquo;objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013

Termin składania wniosków: 18.02 - 08.03.2013 r.

Miejsce składania wniosków:
biuro Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO, ul. Mickiewicza 12, 87-200 Wąbrzeźno, w godzinach
7:15 &ndash; 15:15 w dni robocze od poniedziałku do piątku

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji
papierowej oraz elektronicznej.
 
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Limit środków dostępnych w konkursie: 500 182,00zł
Liczba minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji wynosi 5 punktów.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
 - wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy
 - wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
 - wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
 - kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
 - Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO &ndash; www.lgdwieczno.pl
 - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego &ndash; www.mojregion.eu

Informacje udzielane są w biurze Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO, ul. Mickiewicza 12, 87-200
Wąbrzeźno. Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15. Pytania należy kierować na adres e-
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mail: fundacja@lgdwieczno.pl lub telefonicznie: 56/6877535.

Dokumenty do pobrania:
 - Wniosek o przyznanie pomocy 
 - Załączniki  Konkursy 2012 
Odnowa WsiZarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiegoinformuje o możliwości składania za
pośrednictwemFundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNOwniosków o przyznanie pomocy w ramach
działania&bdquo;Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju&rdquo;dla operacji odpowiadających warunkom
przyznania pomocydla działania &bdquo;Odnowa i rozwój wsi&rdquo;objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków: 26.11- 14.12.2012 r.

Miejsce składania wniosków: 
biuro Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO, ul. Mickiewicza 12, 87-200 Wąbrzeźno, w godzinach
7:15 &ndash; 15:15 w dni robocze od poniedziałku do piątku

Tryb składania wniosków: 
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji
papierowej oraz elektronicznej. 
  
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Limit środków dostępnych w konkursie: 1.278.873,00zł
Liczba minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji wynosi 5 punktów.
Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
 - wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy 
 - wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 
 - wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 
 - kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju 

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji: 
 - Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO &ndash; www.lgdwieczno.pl 
 - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego &ndash; www.mojregion.eu 

Informacje udzielane są w biurze Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO, ul. Mickiewicza 12, 87-200
Wąbrzeźno. Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15. Pytania należy kierować na adres e-
mail: fundacja@lgdwieczno.pl lub telefonicznie: 56/6877535.

Dokumenty do pobrania:
 - Wniosek o przyznanie pomocy 
 - Załączniki  
 Małe projekty Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
&bdquo;Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju&rdquo;
w zakresie małych projektów,
tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach
Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi.

Termin składania wniosków: 26.11 &ndash; 14.12.2012 r.

Miejsce składania wniosków: 
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biuro Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO, ul. Mickiewicza 12, 87-200 Wąbrzeźno, w godzinach:
od  7:15 do 15:15  w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Tryb składania wniosków: 
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji
papierowej oraz elektronicznej.   
  
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Limit środków dostępnych w konkursie: 256 108,00 zł 
Liczba minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru małego projektu wynosi 5
punktów.
Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

 - wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy 
 - wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 
 - wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 
 - kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju
znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji: 

 - Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO &ndash; www.lgdwieczno.pl 

 - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego &ndash; www.mojregion.eu 

Informacje udzielane są w biurze Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO, ul. Mickiewicza 12 87-200
Wąbrzeźno. Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15. Pytania należy kierować na adres e-
mail: fundacja@lgdwieczno.pl lub telefonicznie: 56 687 75 35.Dokumenty do pobrania: 
 - Wniosek o przyznanie pomocy 
 - Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy 
 - Załączniki  
 &bdquo;Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw&rdquo;Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 
&bdquo;Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju&rdquo;
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy 
dla działania &bdquo;Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw&rdquo;
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków: od 15 października 2012 r. do 9 listopada 2012 r.

Miejsce składania wniosków: 
Biuro Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO ul. Mickiewicza 12, 87 &ndash; 200 Wąbrzeźno, w
godzinach: od 7:15 do 15:15 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Tryb składania wniosków: 
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji
papierowej. 
  
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Limit środków dostępnych w konkursie: 620.000,00 zł
Liczba minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji wynosi 4 punkty.
Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

 - wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy 
 - wzory załączników niezbędnych do realizacji operacji
 - wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 
 - wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 
 - kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju 
znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji: 
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 - Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO - www.lgdwieczno.pl 

 - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego - www.mojregion.eu 

 - Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - www.arimr.gov.pl 

Informacje udzielane są w biurze Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO, ul. Mickiewicza 12, 87-200
Wąbrzeźno. Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15. Pytania należy kierować na adres e-
mail: fundacja@lgdwieczno.pl lub telefonicznie:  56/687-75-35.

Dokumenty do pobrania:
 - Wniosek o przyznanie pomocy 
 - Załączniki  &bdquo;Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej&rdquo;  Zarząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
 &bdquo;Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju&rdquo;
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy
dla działania &bdquo;Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej&rdquo;
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków: od 15 października 2012 r. do 9 listopada 2012 r.

Miejsce składania wniosków: 
biuro Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO ul. Mickiewicza 12, 87 &ndash; 200 Wąbrzeźno, w
godzinach: 7:15 - 15:15 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Tryb składania wniosków: 
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 
1 egzemplarzu w wersji papierowej. 
  
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Limit środków dostępnych w konkursie: 570.000,00 zł.
Liczba minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji wynosi 4 punkty.
Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
 - wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy 
 - wzory załączników niezbędnych do realizacji operacji
 - wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 
 - wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 
 - kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju 

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji: 
 - Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO &ndash; www.lgdwieczno.pl 
 - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego - www.mojregion.eu 
 - Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa &ndash; www.arimr.gov.pl 

Informacje udzielane są w biurze Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO ul. Mickiewicza 12, 87-200
Wąbrzeźno. Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 &ndash; 15:15. Pytania należy kierować na
adres e-mail: fundacja@lgdwieczno.pl lub telefonicznie: 56/687-75-35.

Dokumenty do pobrania:  
 - Wniosek o przyznanie pomocy 
 - Załączniki Konkursy 2011 &bdquo;Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw&rdquo;Zarząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNOwniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 
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&bdquo;Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju&rdquo;
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy 
dla działania &bdquo;Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw&rdquo;
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Termin składania wniosków:  od 12
października 2011 r.  - 28 października 2011 r.Miejsce składania wniosków: 
biuro Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO ul. Mickiewicza 12, 87 &ndash; 200 Wąbrzeźno, w
godzinach: od 7:15 do 15:15 w dni robocze od poniedziałku do piątku.Tryb składania wniosków: 
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji
papierowej. 
  
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Limit środków dostępnych w konkursie:  150.000,00 zł
Liczba minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji wynosi 4 punkty.
Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
 - wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy 
 - wzory załączników niezbędnych do realizacji operacji
 - wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 
 - wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 
 - kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju 
znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji: 
 - Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO - www.lgdwieczno.pl 
 - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego &ndash; www.mojregion.eu 
 - Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa &ndash; www.arimr.gov.pl Informacje udzielane są w
biurze Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO 
ul. Mickiewicza 12, 87-200 Wąbrzeźno. Od poniedziałku do piątku w godzinach 
7:15-15:15. Pytania należy kierować na adres e-mail: fundacja@lgdwieczno.pl lub telefonicznie:  56/687-
75-35.
Dokumenty do pobrania:
 - Wniosek o przyznanie pomocy
 - Instrukcja wypełnienia wniosku
 - Załączniki 
 - Kody PKD 
 - Wzór gwarancji bankowej&bdquo;Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej&rdquo; Zarząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNOwniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
 &bdquo;Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju&rdquo;
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy
dla działania &bdquo;Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej&rdquo;
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Termin składania wniosków:  od  12
października 2011 r. &ndash; 28 października 2011 r.Miejsce składania wniosków: 
biuro Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO ul. Mickiewicza 12, 87 &ndash; 200 Wąbrzeźno, w
godzinach: 7:15 - 15:15 w dni robocze od poniedziałku do piątku.Tryb składania wniosków: 
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji
papierowej. 
  
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Limit środków dostępnych w konkursie: 150.000,00 zł.
Liczba minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji wynosi 4
punkty.Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
 - wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy 
 - wzory załączników niezbędnych do realizacji operacji
 - wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 
 - wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 
 - kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju znajdują się w siedzibach
oraz na stronach internetowych następujących instytucji: 
 - Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO &ndash; www.lgdwieczno.pl
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego &ndash; www.mojregion.eu
 - Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa &ndash; www.arimr.gov.pl Informacje udzielane są w
biurze Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO ul. Mickiewicza 12, 87-200 Wąbrzeźno. Od
poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 &ndash; 15:15. Pytania należy kierować na adres e-mail:
fundacja@lgdwieczno.pl lub telefonicznie:  56/687-75-35.Dokumenty do pobrania:
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 - Wniosek o przyznanie pomocy 
 - Instrukcja wypełnienia wniosku
 - Załączniki 
 - Kody PKD 
 - Wzór gwarancji bankowejOdnowa i rozwój wsi Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNOwniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
 &bdquo;Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju&rdquo;
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy 
dla działania &bdquo;Odnowa i rozwój wsi&rdquo;
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Termin składania wniosków:  10 sierpnia 2011 r. &ndash; 08 września 2011 r.Miejsce składania
wniosków: 
biuro Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO, ul. Mickiewicza 12, 87-200 Wąbrzeźno, w godzinach:
od  7:15 do 15:15  w dni robocze od poniedziałku do piątku.Tryb składania wniosków: 
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji
papierowej. 
  
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Limit środków dostępnych w konkursie: 1.197.914,00 zł 
Liczba minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru małego projektu wynosi 5
punktówSzczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
 - wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy 
 - wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 
 - wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 
 - kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwojuznajdują się w siedzibach
oraz na stronach internetowych następujących instytucji: 
&bull; Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO &ndash; www.lgdwieczno.pl
&bull; Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
&ndash; www.mojregion.euInformacje udzielane są w biurze Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO,
ul. Mickiewicza 12 87-200 Wąbrzeźno. Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15. Pytania należy
kierować na adres e-mail: fundacja@lgdwieczno.pl  lub telefonicznie: 056/6877535.Dokumenty do
pobrania:
 - Wniosek o przyznanie pomocy 
 - Instrukcja wypełnienia wniosku
 - Załączniki Małe projekty Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNOwniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 
&bdquo;Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju&rdquo;
w zakresie małych projektów,
 tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 
Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi.Termin składania wniosków:  10 sierpnia 2011 r.
&ndash; 08 września 2011 r.Miejsce składania wniosków: 
biuro Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO, ul. Mickiewicza 12, 87-200 Wąbrzeźno, w godzinach:
od  7:15 do 15:15  w dni robocze od poniedziałku do piątku.Tryb składania wniosków: 
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji
papierowej. 
  
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Limit środków dostępnych w konkursie: 160 000,00 zł 
Liczba minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru małego projektu wynosi 5
punktówSzczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
 - wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy 
 - wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 
 - wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 
 - kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwojuznajdują się w siedzibach
oraz na stronach internetowych następujących instytucji: 
&bull; Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO &ndash; www.lgdwieczno.pl
&bull; Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
&ndash; www.mojregion.euInformacje udzielane są w biurze Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO,
ul. Mickiewicza 12 87-200 Wąbrzeźno. Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15. Pytania należy
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kierować na adres e-mail: fundacja@lgdwieczno.pl  lub telefonicznie: 056/6877535.Dokumenty do
pobrania:
 - Wniosek o przyznanie pomocy 
 - Instrukcja wypełnienia wniosku
 - Załączniki Konkursy 2010 &bdquo;Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej&rdquo;
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNOwniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
&bdquo;Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju&rdquo; dla operacji odpowiadających warunkom
przyznania pomocy w ramach działania &bdquo;Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej&rdquo;
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Termin składania wniosków: 
od 8 listopada 2010 r. do  22 listopada 2010 r.Miejsce składania wniosków: 
Biuro Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO ul. Mickiewicza 12, 87 &ndash; 200 Wąbrzeźno w
godzinach: od 7:15 do 15:15 w dni robocze od poniedziałku do piątku.Tryb składania wniosków: 
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji
papierowej. 
  
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Limit środków dostępnych w konkursie:  80 000,00 złSzczegółowe informacje o zasadach przygotowania i
składania wniosków oraz:
 - wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy 
 - wzory załączników niezbędnych do realizacji operacji
 - wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 
 - wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD kryteria wyboru operacji przez LGD,
określone w Lokalnej Strategii Rozwoju znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych
następujących instytucji: 
 - Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO &ndash; www.lgdwieczno.pl
 - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego &ndash; www.mojregion.eu
 - Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa &ndash; www.arimr.gov.pl 

Informacje udzielane są w Biurze Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO w Wąbrzeźnie, ul.
Mickiewicza 12, 87-200 Wąbrzeźno. Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 &ndash; 15:15. Pytania
należy kierować na adres email: fundacja@lgdwieczno.pl lub telefonicznie:  56/6877535
 

Dokumenty do pobrania:
 - Wniosek o przyznanie pomocy 
 - Instrukcja wypełnienia wniosku
 - Ekonomiczny plan operacji 
 - Instrukcja wypełnienia ekonomicznego planu operacji 
 - Załączniki wymagane prze LGD
 - Lokalne kryteria wyboru projektów 
 - Doświadczenie wnioskodawcy
 - Oswiadczenie de minimis
 - Oświadczenie o etatach 
 - Oświadczenie - turystyka 
 - Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela 
 - Oświadczenie wnioskodawcyInformujemy, że są dostępne nowe formularze wniosków opracowane na
podstawie ustawy z dnia 12 Lutego 2010 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej. Umożliwiają one
wnioskodawcom ubieganie się o zaliczkowe finasowanie operacji od dnia 10 maja br .Pliki do pobrania >>
,,Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413
&bdquo;Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju&rdquo; dla operacji odpowiadających warunkom
przyznania pomocy dla działania 312 &bdquo;Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw&rdquo; objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków: 
od 12 lipca 2010 r. do 03 sierpnia 2010 r.Miejsce składania wniosków: 
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Biuro Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO ul. Mickiewicza 12/1 87 &ndash; 200 Wąbrzeźno w
godzinach: od 07:15 do 15:15 w dni robocze od poniedziałku do piątku.Tryb składania wniosków: 
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji
papierowej. 
  
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Limit środków dostępnych w konkursie:  100 000,00 zł
Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
 - wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy 
 - wzory załączników niezbędnych do realizacji operacji
 - wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 
 - wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 
 - kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju 

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji: 
 - Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO &ndash; www.lgdwieczno.pl
 - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
&ndash; www.mojregion.eu
 - Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa &ndash; www.arimr.gov.pl 
Informacje udzielane są w Biurze Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO. Pytania należy kierować na
adres email: fundacja@lgdwieczno.pl lub telefonicznie:  56/6877535
 

Dokumenty do pobrania: 
 - Wniosek o przyznanie pomocy

 - Ekonomiczny Plan Operacji

 - Zalaczniki wymagane przez LGD
 - Lokalne kryteria wyboru projektów przez organ decyzyjny LGD WIECZNO
 - Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji

 - Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie Pomocy
 - Oświadczenia:

Oświadczenie o etatach
Oświadczenie o operacji proekologicznej
Oświadczenie wnioskodawcy 
Oświadczeniew zakresie wykonywanych Zadan
Oświadczenie o wpisywaniu się operacji
Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy
Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis

Plik z oświadczeniami >>FAQ - Najczęściej zadawane pytania (MAŁE PROJEKTY)Małe projektyZarząd
Województwa Kujawsko- Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej
Grupy Działania (LGD ) - Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO wniosków o przyznanie pomocy w
ramach działania &bdquo;Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju&rdquo; w zakresie małych projektów tj.
operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej OsiTermin
skłądania wniosków:
19 Kwietnia 2010 r. - 18 Maja 2010 r.Miejsce składania wniosków : 
Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Fundacji LGD WIECZNO, ul. Mickiewicza 12/1, 87-200
Wąbrzeźno, od poniedziałku do piątku w godz. 07:15-15:15Tryb składania wniosków : 
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji
papierowej. 
  
Wnioski należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu. Limitu środków
dostępnych w konkursie: 160 000,00 złSzczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania
wniosków oraz :
 - Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy 
 - Wykaz niezbędnych dokumentów
 - Wzory formularzy 
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 - Kryteria określone w lokalnej strategii rozwoju
 - Wzór formularza wniosku o wyprzedzające finansowanie Kryteria wyboru operacji przez LGD, określone
w Lokalnej Strategii Rozwoju znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących
instytucji: 
 - Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO - www.lgdwieczno.pl
 - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego - www.fundusze.kujawsko -
pomorskie.pl Informacje udzielane są w Biurze Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO, ul.
Mickiewicza 12/1 87-200 Wąbrzeźno. Pytania należy kierować na adres e -mail:
fundacja@lgdwieczno.pl lub telefonicznie: 56 6877535Dokumenty do pobrania:
 - Ogłoszenie o możliwości składania wniosków
 - Lokalne kryteria wyboru operacji

 - Załączniki wymagane przez Fundację LGD WIECZNO 
 - Oświadczenie o wpisywaniu sie LSR W operacji
 - Doświadczenie wnioskodawcy
 - Wzór umowy partnerskiej
 - Wniosek o przyznanie Pomocy - wersja pdf
 - Wniosek o przyznanie Pomocy - wersja edytowalna xls
 - Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie Pomocy
 - Wniosek o wyprzedzające finansowanie
 - Instrukcja wypełniania wniosku o wyprzedzające finansowanie  Odnowa i rozwój wsiInformacja o
możliwości składania wnioskówZarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości
składania za pośrednictwem Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO wniosków o przyznanie
Pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju", odpowiadających warunkom
przyznania pomocy dla działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.

Termin składania wniosków:

od 04.01.2010 do 28.01.2010 r.Miejsce składania wniosków: 
Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Fundacji LGD WIECZNO, ul. Mickiewicza 12, 87-200
Wąbrzeźno, od poniedziałku do piątku w godz. 07:15-15:15Tryb składania wniosków: 
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na formularzach w 1 egzemplarzu w wersji odpowiednich
papierowej . 
  
Wnioski należy składać bezpośrednio w terminie wskazanym miejscu i ogłoszeniu Limitu środków
dostępnych W konkursie : 1 490 050,00 zł

Dokumenty do pobrania:
 - Ogłoszenie
 - Kryteria operacji określone w Lokalnej Strategii Rozwoju
 - Wykaz dokumentów  niezbędnych do przeprwoadzenia operacji 
 - Wzór formularza wniosku o przyznanie Pomocy 
 - Instrukcja wypełniania wniosku
 - Doświadczenie wnioskodawcy w zakresie zrealizowanych projektów
 - Oświadczenie wnioskodawcy
 - Wzór umowy partnerskiej Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków
znajdują się w siedzibie fundacji oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego 
- www.fundusze.kujawsko -pomorskie.pl Informacje udzielane są w biurze Fundacji Lokalna Grupa
Działania WIECZNO, ul. Mickiewicza 12, 87-200 Wąbrzeźno. Pytania należy kierować na adres e -mail:
fundacja@lgdwieczno.plLub telefonicznie: 056 6877535.
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