
Szkolenie 

dla potencjalnych Grantobiorców

Przygotowanie wniosku o powierzenie grantu z EFS

na działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem

lub wykluczeniem społecznym

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Świecie, 08 listopad 2019r.



Szkolenie realizowane jest w ramach Umowy nr

UM_WR.433.1.083.2019 o dofinansowanie Projektu „Wsparcie na rzecz

kosztów bieżących i animacji II edycja”

Nr RPKP.11.01.00-04-0008/19 dotyczącego kosztów bieżących i animacji,

współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi

priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1

Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 (LSR) wdrażanej

przez LGD.



Prezentacja założeń

Lokalnej Strategii Rozwoju 

na lata 2014 - 2020



Obszar realizacji 

LSR





Zgodność z LSR

Projekt musi być zgodny z Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) oraz

Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-

2020 (LSR), tj. zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR przez

osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,

Realizowane mogą być wyłącznie projekty

wynikające z LSR !!!





Przygotowanie wniosku o 

powierzenie grantu oraz budżetu

projektu

WARSZTAT



W ramach realizowanej 

Lokalnej Strategii Rozwoju „Gminy Powiatu Świeckiego” promowane 

będą:

 Równość między kobietami i mężczyznami

 Równość szans i niedyskryminacji

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

nr 1304/2013

https://www.msz.gov.pl



Podstawa prawna

 Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla

osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach

funduszy unijnych na lata 2014-2020 zostały wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 11 ustawy z

dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz.1146, z późn. zm.).

 Celem Wytycznych jest zapewnienie zgodności sposobu realizacji PO z zasadą równości szans i

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości

szans kobiet i mężczyzn, a także zapewnienie spójnego podejścia w tym zakresie w ramach EFS,

EFRR i FS.

 IZ RPO WK-P w umowie o dofinansowanie projektu zobowiązuje Beneficjenta do stosowania

Wytycznych.



Słownik pojęć

Zasada równości szans i niedyskryminacji - umożliwienie wszystkim osobom –

bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne,

wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego

uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach.

W przypadku zasady równości szans i niedyskryminacji jest stosowane określenie: „zasada

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z

niepełnosprawnościami”. W związku z tym, w przypadku tej zasady przesłanka dotycząca

płci ma zastosowanie tylko pośrednie.



Lokalna Grupa Działania 
„Gminy Powiatu Świeckiego”
86-100 Świecie, ul. Chmielniki 2b 

tel./ fax  (52) 33-01-832

e-mail: lgdswiecie@op.pl

www.lgdswiecie.pl

http://www.lgdswiecie.pl/

