
 

                                                       
 

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

______________________________________________________________________________________ 

 

 
Działanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 

„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich an lata 2014-2020 

www.zulawskalgd.pl 

 

Żuławska Lokalna Grupa Działania zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne, 

poświęcone zagadnieniem związanym ze wsparciem mieszkańców, przedsiębiorców, 

organizacji pozarządowych oraz pozostałych podmiotów działających na obszarze 

powiatu nowodworskiego oraz malborskiego w ramach inicjatywy LEADER z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. 

 

Spotkanie odbędzie się: 

 

29.08.2016r. w godz. 10.00-12.30 (rejestracja od godz. 09.45) w Starostwie Powiatowym  

w Malborku  ul. Plac Słowiański 17- mała sala konferencyjna.  

Osoby chętne do wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie formularza 

zgłoszeniowego   na adres e-mail: biuro@zulawskalgd.pl lub osobiste dostarczenie do punktu 

konsultacyjnego Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania do dnia 25.08.2016r. do godz. 14.00  

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność 

zgłoszeń.  

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 502864823 Czerepak Karolina 

 

Dla kogo 

 

Spotkanie kierowane jest do osób chcących uzyskać dofinansowanie na działania wymienione 

w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla obszaru gmin: Lichnowy, Malbork, Miłoradz, 

Ostaszewo, Stare Pole, Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Stegna, Sztutowo, Krynica Morska. 

 

Uwaga! 

W przypadku osób z niepełnosprawnością, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich 

szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie 

odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę.  

 

Program spotkania 

 

 Omówienie harmonogramu naborów 

 Omówienie kryteriów wyboru projektów 

 Omówienie głównych założeń RLKS oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 Konsultacje indywidualne. 

 

Organizator spotkania  

Żuławska Lokalna Grupa Działania 

Biuro Punkt konsultacyjny 

Plac Wolności 1 

82-100 Nowy Dwór Gdański 

tel. 552720406 

e-mail: b.kielar@zulawskalgd.pl 

Plac Słowiański 17 pok. 211 

82-200 Malbork 

tel. 502 864 823 

e-mail: biuro@zulawskalgd.pl 
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