Szanowni Państwo
Jeżeli macie ciekawe pomysły i działacie na terenie Grudziądza na rzecz jego
mieszkańców to niniejsza oferta jest dla Was. W trzecim lub czwartym kwartale 2017 roku
ogłosimy (LGD „Grudziądzki Spichlerz”) konkurs, w którym będziemy przyznawali dotacje
w kwocie od 5 000 do 50 000 pln. Łączbna kwota , którą zaplanowaliśmy rozdzielić
na wszystkie zgłoszone projekty w 2017 roku to około 700 000 pln.
O wsparcie mogą ubiegać się między innymi organizacje pozarządowe jak również grupy,
które nie posiadają osobowości prawnej ale mające swojego „opiekuna” w postaci organizacji
publicznej lub pozarządowej (np. Rada Rodziców działająca przy szkole, której „opiekunem”
jest dana szkoła).
Zapraszamy również osoby/instytucje aktywnie uczestniczące w kolejnych edycjach
Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego. GBO przyznaje środki na infrastrukturę. Natomiast
dzięki dotacji od LGD można organizować różne działania na obiektach powstałych dzięki
GBO.
UWAGA. W najbliższym czasie organizujemy darmowe praktyczne szkolenia w jaki sposób
oraz jakie zgłaszać projekty. Można zapisywać się na najbliższe następujące szkolenia:
- 11 maja, godz. 13:00-19:00 (teoria, przykłady praktyczne) – więcej informacji oraz karta
zgłoszeniowa:
www.lgd.grudziadz.pl/index.php/2017/04/12/szkolenie-z-operacji
- 24 maja, godz. 9:00-15:00 (nauka wypełniania wniosku w generatorze) – więcej informacji
oraz karta zgłoszeniowa:
www.lgd.grudziadz.pl/index.php/2017/04/12/szkolenie-z-operacji-przygotowanie-wniosku
- 12 czerwca, godz. 12:00-19:00 (nauka wypełniania wniosku w generatorze)– więcej
informacji oraz karta zgłoszeniowa:
www.lgd.grudziadz.pl/index.php/2017/04/12/szkolenie-z-operacji-przygotowanie-wniosku
Zapraszamy do współpracy!
Więcej informacji o działaniach LGD „Grudziądzki Spichlerz” poniżej - załącznik .

- Zarząd LGD -

INFORMACJA o LGD
Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) to jeden z elementów
realizacji polityki terytorialnej województwa Kujawsko-Pomorskiego, którego ideą jest
wywrócenie tradycyjnej „odgórnej” polityki rozwoju do góry nogami, mianowicie inicjatywę
przejmuje społeczność lokalna, która tworzy partnerstwo i realizuje zintegrowaną strategię
rozwoju. W końcu to mieszkańcy najlepiej wiedzą jakie są najpilniejsze potrzeby ich
społeczności oraz najbliższego sąsiedztwa i mają często najlepsze pomysły na skuteczne
rozwiązanie wielu pilnych lokalnych problemów.
Taki mechanizm wspierania inicjatyw lokalnych sprawdził się dotychczas na terenach
wiejskich, gdzie środki z Unii Europejskiej trafiały w ostatnich latach między innymi za
pośrednictwem Lokalnych Grup Działania. W nowym unijnym rozdaniu ze wsparcia
korzystają też społeczności lokalne w miastach.
Stąd na terenie gminy-miasto Grudziądz RLKS kierowany jest przez Lokalną Grupę
Działania „Grudziądzki Spichlerz”, które jest partnerstwem tworzonym przez przedstawicieli
władz publicznych, partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców Grudziądza.
LGD - działające jako stowarzyszenie posiadające osobowość prawną od 12.02.2016r. – jest
organizacją otwartą, do której w każdej chwili mogą przystąpić kolejni partnerzy.
19 maja 2016r. w Toruniu została uroczyście podpisana umowa ramowa dotycząca realizacji
Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), która jest efekt kilkumiesięcznej pracy lokalnej
społeczności Grudziądza, przedstawicieli sektora społecznego, gospodarczego i publicznego,
przy udziale Zespołu ds. wsparcia przygotowania LSR. To efekt otwartych spotkań
konsultacyjnych, badań oraz analizy dostępnych dokumentów statystycznych. Przede
wszystkim to jednak podstawowy instrument realizacji misji Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Grudziądzki Spichlerz”, którą jest wpływanie na rozwój społeczno-gospodarczy
Grudziądza, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.
Środki, którymi dysponuje LGD „Grudziądzki Spichlerz” poprzez projekty grantowe trafią
między innymi na aktywizację społeczną i społeczno-zawodową mieszkańców (osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia), w tym tworzenie
na przykład klubów samopomocy, klubów pracy i świetlic środowiskowych oraz wspieranie
przedsiębiorczości społecznej.
Do zadań LGD „Grudziądzki Spichlerz” będzie teraz należało przygotowanie
i przeprowadzenie naborów wniosków o wsparcie we wskazanym w strategii obszarze.

Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” będzie też wspierać wnioskodawców
w przygotowywaniu dokumentacji i aplikowaniu o środki na projekty grantowe i operacje
realizowane indywidualnie w ramach wniosków składanych przez Beneficjentów innych, niż
LGD.
Dodatkowo LGD w Grudziądzu posiada dla Państwa narzędzia w postaci doradztw
indywidualnych, otwartych spotkań dotyczących LSR, szkoleń dla potencjalnych
Beneficjentów oraz warsztatów.

KONTAKT:
Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy z Lokalną Grupą Działania „Grudziądzki
Spichlerz” z siedzibą przy ul. Portowa 8, 86-300 Grudziądz. Dodatkowych informacji
udzielamy pod numerem telefonu 605 173 605, mailem: biuro@lgd.grudziadz.pl oraz na
stronie internetowej www.lgd.grudziadz.pl.

W końcu razem działamy dla Grudziądza!

- Biuro LGD -

