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

 



 

 

Stowarzyszenie LGD Czarnoziem na Soli tworzy 8 gmin: Dąbrowa Biskupia, Gniewkowo, 

Inowrocław, Janikowo, Kruszwica, Pakość, Rojewo oraz Złotniki Kujawskie. 

Celem Stowarzyszenia jest m.in. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów 

wiejskich z uwzględnieniem należytej ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, 

krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych oraz równości szans, aktywizowanie ludności 

wiejskiej oraz podejmowanie inicjatyw i działań dla rozwoju Kujaw Zachodnich mających  

na celu: rozwój produktów regionalnych, turystyki, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, 

społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, poprawę estetyki miejscowości na obszarze 

działania LGD i bezpieczeństwa mieszkańców, edukację estetyczną i  artystyczną 

mieszkańców, aktywizację gospodarczą i zawodową, przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu i patologiom społecznym, propagowanie zdrowego trybu życia oraz 

zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze działania LGD. 

 
 

W dniu 19 maja 2016 r. w Centrum Kulturalno – Kongresowym Jordanki w Toruniu odbyło 

się  uroczyste podpisanie umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS) pomiędzy Samorządem Województwa 

Kujawsko - Pomorskiego a Lokalnymi Grupami Działania, których LSR zostały wybrane przez 

Komisję oceniającą LSR. Limit jaki został przyznany na obszar LGD Czarnoziem na Soli  

to 6 637 500,00 euro. Na tą kwotę składają się środki przeznaczone na realizację operacji  

w ramach LSR – 5 825 000,00 euro , wdrażanie projektów współpracy – 50 000,00 euro oraz 

funkcjonowanie LGD 762 500,00 euro. 

 

 

 

 



WŁADZE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

CZARNOZIEM NA SOLI 
 

Stowarzyszenie LGD Czarnoziem na Soli liczy obecnie 106 członków zwyczajnych w tym   

60 członków z sektora społecznego, 28 członków z sektora gospodarczego oraz 18 członków 

z sektora publicznego 

 

Aktualny skład Zarządu LGD Czarnoziem na Soli: 

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja 
1 Beata Kowalska Prezes Zarządu 

2 Grzegorz Pomianowski Wiceprezes Zarządu  
3 Bartosz Krajniak Wiceprezes Zarządu 

4 Jolanta Kubiak Sekretarz  

5 Marek Nieznalski Skarbnik  
6 Marcin Wijata Członek Zarządu 

7 Wioletta Zielińska Członek Zarządu 

 

Aktualny skład Rady LGD Czarnoziem na Soli: 

Lp. Imię i nazwisko Sektor Reprezentowana 
Gmina 

Funkcja 

1 Przemysław Stefański społeczny Gniewkowo przewodniczący 

2 Jacek Duma publiczny Janikowo wiceprzewodniczący 

3 Halina Bielińska społeczny Janikowo wiceprzewodniczący 

4 Joanna Kowalska publiczny Gniewkowo Sekretarz 

5 Agnieszka Chlebicka publiczny Pakość członek 

6 Ewa Czyżewska publiczny Złotniki Kujawskie członek 

7 Katarzyna Kornaszewska – 
Pietrzak 

gospodarczy Kruszwica członek 

8 Mirosława Kucol społeczny Dąbrowa Biskupia członek 

9 Katarzyna Pawłowska społeczny Dąbrowa Biskupia członek 

10 Maciej Przeździęk społeczny Rojewo członek 

11 Leszek Sienkiewicz gospodarczy Gniewkowo członek 

12 Michał Walczak społeczny Kruszwica członek 

13 Wasilewski Jan publiczny Rojewo członek 

14 Piotr Zieliński gospodarczy Kruszwica członek 

 



Budżet przyznany LGD Czarnoziem na Soli to na lata 2016 – 2023 

Lokalna Strategia Rozwoju finansowana będzie ze środków trzech funduszy: Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020) oraz 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego 

(RPO na lata 2014-2020). 

 

 

Przedsięwzięcie Źródło 

finansowania 

Kwota: 

1.1.1 Zakładanie nowych firm na 

obszarze LSR do 2023 r. 

 

 

 

 
EFFROW 

4 500 000,00 

1.1.2 Rozwijanie działalności 

gospodarczej na obszarze LSR do 

2023 r. 

 
500 000,00 

1.1.3 Tworzenie inkubatorów 

przetwórstwa lokalnego produktów 

rolnych na obszarze LSR do 2023 r. 

 
500 000,00 

2.1.1 Budowa lub przebudowa 

infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej na obszarze LSR do 

2023 r. 

 

EFFROW 

 

3 500 000,00 

2.1.2 Rewitalizacja wsi na obszarze 

LSR do 2023 r. 

 

 
EFRR 

 

 
9 500 000,00 

3.1.1 Aktywizacja społeczno- 

zawodowa mieszkańców obszaru 

LSR do 2023 r. 

 
EFS 

 
3 800 000,00 

3.2.1 Realizacja przedsięwzięć 

edukacyjnych, kulturalnych oraz 

integracyjnych do 2023 r. 

 

 

 

 
 

EFFROW 

 
600 000,00 

3.2.2 Funkcjonowanie LGD do 2023 

r. 

 

3 050 000,00 

3.2.3 Realizacja projektów 

współpracy do 2023 r. 

 

200 000,00 

3.3.1 Opracowanie publikacji oraz 

materiałów informacyjno- 

promocyjnych do 2023 r. 

 
400 000,00 

SUMA: 26 550 000,00 ZŁ 

 

 

 

 

 

 



Harmonogram przewidywanych terminów naborów wniosków 

przez LGD Czarnoziem na Soli  
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w latach 2017 – 2019 będzie 

ogłaszać nabory wniosków na poszczególne działania, według harmonogramu naborów 

zatwierdzonego przez UM w Toruniu. 

Szczegółowe daty przyjmowania wniosków w danym roku będą podawane  

w ogłoszeniach o naborze, zamieszczanych na stronie internetowej LGD 

(www.czarnoziemnasoli.pl), minimum 14 dni prze rozpoczęciem każdego naboru. 

 

Przedsięwzięcie Fundusz Planowana 

alokacja 

I PÓŁROCZE 2017 

1.1.1 Zakładanie nowych firm na obszarze LSR 

do 2023 r. 
EFRROW 3 600 000,00 zł 

1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej na 

obszarze LSR do 2023 r 
EFRROW 400 000,00 zł 

1.1.3 Tworzenie inkubatorów przetwórstwa 

lokalnego produktów rolnych na obszarze LSR 

do 2023 r. 

EFRROW 500 000,00 zł 

2.1.1 Budowa lub przebudowa infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR do 

2023 r. 

EFRROW 3 145 200,00 zł 

3.1.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa 

mieszkańców obszaru LSR do 2023 r. 
EFS 1 615 000,00 zł 

3.2.1 Realizacja przedsięwzięć edukacyjnych, 

kulturalnych oraz integracyjnych do 2023 r. 
EFRROW 180 000,00 zł 

3.3.1 Opracowanie publikacji oraz materiałów 

informacyjno- promocyjnych do 2023 r. 

EFRROW 120 000,00 zł 

2.1.2 Rewitalizacja wsi na obszarze LSR do  

2023 r. 
EFRR 6 650 000,00 zł 

II PÓŁROCZE 2017 

3.3.1 Opracowanie publikacji oraz materiałów 

informacyjno- promocyjnych do 2023 r. 
EFRROW 120 000,00 zł 

3.1.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa 

mieszkańców obszaru LSR do 2023 r. 

EFS 1 615 000,00 zł 

2.1.2 Rewitalizacja wsi na obszarze LSR do  

2023 r. 

EFRROW 2 375 000,00 zł 

2.1.1 Budowa lub przebudowa infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR do 

2023 r. 

EFFROW 140 400,00 zł 

1.1.1 Zakładanie nowych firm na obszarze LSR 

do 2023 r. 
EFFROW 420 000,00 

I PÓŁROCZE 2018 

http://www.czarnoziemnasoli.pl/


3.2.1 Realizacja przedsięwzięć edukacyjnych, 

kulturalnych oraz integracyjnych do 2023 r. 

EFRROW 180 000,00 zł 

1.1.1 Zakładanie nowych firm na obszarze LSR 

do 2023 r. 
EFRROW 480 000,00 zł 

3.1.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa 

mieszkańców obszaru LSR do 2023 r. 

EFS 570 000,00 zł 

2.1.1 Budowa lub przebudowa infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR do 

2023 r. 

EFFROW 214 400,00zł 

2.1.2 Rewitalizacja wsi na obszarze LSR do  

2023 r. 

EFRR 475 000,00 zł 

1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej na 

obszarze LSR do 2023 r 

EFRROW 100 000,00 zł 

II PÓŁROCZE 2018 

3.2.1 Realizacja przedsięwzięć edukacyjnych, 

kulturalnych oraz integracyjnych do 2023 r. 

EFRROW 240 000,00 zł 

3.3.1 Opracowanie publikacji oraz materiałów 

informacyjno- promocyjnych do 2023 r. 
EFRROW 110 000,00 zł 

I PÓŁROCZE 2019 

3.3.1 Opracowanie publikacji oraz materiałów 

informacyjno- promocyjnych do 2023 r. 
EFRROW 50 000,00 zł 

 

 

Cele i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju  

LGD Czarnoziem na Soli 

 
Wsparcie realizacji operacji w ramach LSR będzie polegało na ogłaszaniu naborów 
wniosków na różnorodne typy operacji, ukierunkowane na osiągnięcie celów strategii tj.: 

 
Cel Ogólny 1 – Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru LSR do 2023 r. 

Cel szczegółowy 1.1 -  Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2023 r. 

Przedsięwzięcie 1.1.1 - Zakładanie nowych firm na obszarze LSR do 2023 r. 

Wskaźnik produktu: liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, 

liczba operacji ukierunkowanych na innowacje, 

Wskaźnik rezultatu: liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem) w przeliczeniu na pełne etaty 

średnioroczne,  

Przedsięwzięcie 1.1.2 -Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LSR do 2023 r. 

Wskaźnik produktu: liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, 

liczba operacji ukierunkowanych na innowacje, 

Wskaźnik rezultatu: liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem) w przeliczeniu na pełne etaty 

średnioroczne,  

 



Przedsięwzięcie 1.1.3 - Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych 

na obszarze LSR do 2023 r. 

Wskaźnik produktu: liczba centrów przetwórstwa lokalnego, 

Wskaźnik rezultatu: liczba podmiotów korzystających z infrastruktury służącej 

przetwarzaniu produktów rolnych 

Cel ogólny 2 - Zwiększenie atrakcyjności obszaru LSR do 2023 r. 

Cel szczegółowy 2.1 Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej  

i rekreacyjnej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki przestrzeni publicznej na obszarze LSR do 

2023 roku 

Przedsięwzięcie 2.1.1 - Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na 

obszarze LSR do 2023 r. 

Wskaźnik produktu: liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej,  

Wskaźnik rezultatu: liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej  

i rekreacyjnej 

Przedsięwzięcie 2.1.2 - Rewitalizacja wsi na obszarze LSR do 2023 r   

Wskaźnik produktu: liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach, powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją, długość 

przebudowanych dróg gminnych, 

Wskaźnik rezultatu: liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów, 

Cel ogólny 3 - Wzmocnienie kapitału społecznego i włączenie społeczne na obszarze LSR 

do 2023 r. 

Cel szczegółowy 3.1- Włączenie społeczne mieszkańców obszaru LSR do 2023 roku 

Przedsięwzięcie 3.1.1 -Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru LSR do 2023  

Wskaźnik produktu: liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

objętych wsparciem w programie, 

Wskaźnik rezultatu: liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

poszukująca pracy po opuszczeniu programu, liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, poszukująca pracy po opuszczeniu programu (łącznie z 

pracującymi na własny rachunek), liczba osób zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym u których wzrosła aktywność społeczna, efektywność społeczno – 

zatrudnieniowa w wymiarze społecznym, efektywność społeczno – zatrudnieniowa w 

wymiarze zatrudnieniowym 

Cel szczegółowy 3.2 Aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR do 2023 roku 

Przedsięwzięcie 3.2.1 Realizacja przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych oraz 

integracyjnych do 2023 r. 

Wskaźnik produktu: liczba wspartych przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych oraz 

integracyjnych, liczba przeprowadzonych szkoleń 

Wskaźnik rezultatu; liczba uczestników przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych oraz 

integracyjnych, liczba osób przeszkolonych, liczba przeszkolonych osób z grup 



dewaloryzowanych, liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań 

zawodowych 

Cel szczegółowy 3.3 Promocja zasobów lokalnych obszaru LSR do 2023 roku 

Przedsięwzięcie 3.3.1 Opracowanie publikacji oraz materiałów informacyjno-promocyjnych 

do 2023 r. 

Wskaźnik produktu: liczba wspartych operacji dotyczących działań informacyjnych -

promocyjnych 

Wskaźnik rezultatu: liczba odbiorców opracowanych publikacji oraz materiałów 

informacyjno-promocyjnych 

 

WYMIENIONE POWYŻEJ CELE I PRZEDSIĘWZIĘCIA BĘDZIE TRZEBA PRZEPISAĆ DO 
WNIOSKU APLIKUJĄCEGO O ŚRODKI W RAMACH KONKURSU OGŁOSZONEGO W 

ZAKRESIE WYBRANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA !!! 

 

5 kroków do sukcesu projektu 
Oto 5 kroków, które pozwolą zdobyć podstawową wiedzę na temat możliwości uzyskania 
pomocy finansowej i przebiegu aplikowania o środki z puli LSR Lokalnej Grupy Działania 
Czarnoziem na Soli: 

 

Podejmowanie działalności 
gospodarczej 

Rozwijanie działalności 
gospodarczej 

-Jeśli jesteś zainteresowany założeniem własnej 
działalności gospodarczej; 

- W okresie ostatnich 2 lat poprzedzających 
dzień złożenia wniosku nie prowadziłeś 

działalności gospodarczej (rejestr CEIDG), 
- Jesteś mieszkańcem obszaru LGD Czarnoziem 

na Soli (weryfikacja na podst. dowodu 
osobistego lub zaświadczenia  z ewidencji 

ludności); 
- Nie podlegasz ubezpieczeniu w KRUS w pełnym 
zakresie i z mocy ustawy (weryfikacja na podst. 
obowiązkowego zaświadczenia z ZUS lub KRUS) 
Zainteresuj się wystartowaniem w konkursie i 

ubiegaj się o „PREMIĘ” 
60 TYS. ZŁ (100 % finansowania wydatków 

biznesplanu) 
 

- Prowadzisz działalność gospodarczą na 

obszarze LGD Czarnoziem na Soli nieprzerwanie 
w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia 

wniosku łącznie przez co najmniej 365 dni 
(weryfikacja – rejestr CEIDG) 

- Masz pomysł na rozwój tej działalności w 
ramach aktualnych kodów PKD lub o zupełnie 

nową branżę 
- Jesteś mikro / małym przedsiębiorcom 

Zainteresuj się wystartowaniem w konkursie i 
ubiegaj się o dofinansowanie na „Rozwój 

działalności gospodarczej” w kwocie 50 -300 tys. 
zł (refundacja 70 % kosztów kwalifikowanych) 

 

KROK 1 – sprawdź czy Twój pomysł realizuje wskaźniki, 
przedsięwzięcia i cele LSR 

Wskaźniki i Przedsięwzięcia LSR powiązane z 
realizacją wsparcia w ramach „Podejmowania 

działalności gospodarczej”: 
 

Przedsięwzięcie 1.1.1. 

Wskaźniki i Przedsięwzięcia LSR powiązane z 
realizacją wsparcia na „Rozwój działalności 

gospodarczej”: 
 

Przedsięwzięcie 1.1.2. 



 
Wskaźnik produktu: 

- Liczba operacji polegających na utworzeniu 
nowego przedsiębiorstwa 

- Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje 
 

Wskaźnik rezultatu: 
- Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem) w 

przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne 

 
Wskaźnik produktu:  

- Liczba operacji polegających na rozwoju 
istniejącego przedsiębiorstwa 

- Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje 
 

Wskaźnik rezultatu: 
- Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem) w 

przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne 

KROK 2 – sprawdź terminy naborów, dostępne pule środków  
na wybrane działanie i przygotuj niezbędną dokumentację  

i uzasadnienia wniosku pod kątem spełnienia lokalnych kryteriów 
wyboru 

I półrocze 2017 – 3 600 000,00 zł 
II półrocze 2017 - 420 000,00 zł 
I półrocze 2018 – 480 000,00 zł 

Przeanalizuj kryteria oceny projektów i 
zweryfikuj jaką masz szansę uzyskania jak 

największej liczby punktów 

I półrocze 2017 – 400 000,00 
I półrocze 2018 – 100 000,00 

 
Przeanalizuj kryteria oceny projektów i 

zweryfikuj jaką masz szansę uzyskania jak 
największej liczby punktów 

KROK 3 – Złóż wniosek w miejscu i w sposób wskazany w 
procedurach i w ogłoszeniu o naborze 

- W terminie przyjmowania wniosków podanym 
w ogłoszeniu o naborze, 

- Wniosek z biznesplanem i innymi niezbędnymi 
do oceny załącznikami należy złożyć 

bezpośrednio w biurze LGD w wersji papierowej 
i nagranej na CD/DVD 

- W terminie przyjmowania wniosków podanym 
w ogłoszeniu o naborze, 

- Wniosek z biznesplanem i innymi niezbędnymi 
do oceny załącznikami należy złożyć 

bezpośrednio w biurze LGD w wersji papierowej 
i nagranej na CD/DVD 

KROK 4 – Czekaj na ocenę i wybór wniosku 
Po zakończeniu naboru wniosków podanym  
w ogłoszeniu, LGD ma 45 dni na dokonanie 

oceny i wyboru operacji oraz przekazanie do SW 
dokumentacji z wyboru wniosków 

 i poinformowanie wnioskodawców o wynikach 
oceny. 

 
SW w ciągu 3 miesięcy od otrzymania 

dokumentacji z LGD weryfikuje wybrane wnioski 
i wzywa do uzupełnień lub podpisuje umowy 
przyznania pomocy z beneficjentami, których 

operacje zostały wybrane do finansowania 
 

Po zakończeniu naboru wniosków podanym  
w ogłoszeniu, LGD ma 45 dni na dokonanie 

oceny i wyboru operacji oraz przekazanie do SW 
dokumentacji z wyboru wniosków 

 i poinformowanie wnioskodawców o wynikach 
oceny. 

 
SW w ciągu 3 miesięcy od otrzymania 

dokumentacji z LGD weryfikuje wybrane wnioski 
i wzywa do uzupełnień lub podpisuje umowy 
przyznania pomocy z beneficjentami, których 

operacje zostały wybrane do finansowania 

KROK 5 – Pilnuj terminów i zobowiązań umowy przyznania pomocy 
- Po podpisaniu umowy masz 3 miesiące na 

założenie działalności gospodarczej we 
własnym imieniu i zgłoszenie się do pełnych 

ubezpieczeń w ZUS z tytułu tej działalności oraz 
na złożenie wniosku o płatność 80% kwoty 

Po podpisaniu umowy przyznania pomocy masz 
zapisany w umowie termin zakończenia realizacji 

- w jakim powinieneś osiągnąć cele operacji i 
złożyć wniosek o płatność – refundację 70% 

kosztów kwalifikowalnych 



PREMII (48 tys. zł) 
- Po podpisaniu umowy i zrealizowaniu 

wydatków zaplanowanych w biznesplanie 
składasz wniosek o płatność pozostałych 20% 

PREMII (tzw. II transza tj. 12 tys. zł) 
- Po roku od daty wypłaty II transzy składasz 
informację monitorującą do SW i wykazujesz  
że osiągnąłeś/łaś minimum 30% zakładanego  

w biznesplanie poziomu sprzedaży 
- Przez okres minimum 2 lat od dnia wypłaty 

 II transzy prowadzisz nieprzerwanie działalność 
gospodarczą i utrzymujesz utworzone w związku 

z operacją miejsca pracy 
- Przez okres minimum 5 lat od dnia wypłaty II 
transzy w razie potrzeby umożliwiasz kontrolę 

dokumentacji SW lub innym uprawnionym 
instytucjom 

 

- Przed dniem zakończenia realizacji operacji 
(przed złożeniem wniosku o płatność) musisz 
utworzyć liczbę miejsc pracy deklarowaną w 

umowie przyznania pomocy i utrzymać je przez 
minimum 3 lata od dnia wypłaty płatności 

końcowej (tj. dnia w którym otrzymasz na konto 
zwrot 70% poniesionych kosztów 

kwalifikowalnych) 
- Po roku od daty wypłaty płatności końcowej 

składasz informację monitorującą do SW i 
wykazujesz że osiągnąłeś/łaś minimum 30% 

zakładanego w biznesplanie poziomu sprzedaży 
- Przez okres minimum 5 lat od dnia wypłaty 

płatności końcowej w razie potrzeby 
umożliwiasz kontrolę dokumentacji SW lub 

innym uprawnionym instytucjom. 
 

 

Co decyduje o wyborze projektów 

 
Organ decyzyjny – Rada LGD Czarnoziem na Soli dokonuje oceny i wyboru operacji pod 

kątem oceny:  

1) zgodności z PROW 2014-2020,  

2) zgodności z LSR,  

3) zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. 

Dlatego też przystępując do pisania projektu niezbędne jest: 

- zapoznanie się z warunkami przyznania pomocy i dostarczenie niezbędnych załączników  

do wniosku potrzebnych LGD do weryfikacji zgodności z PROW  oraz z Kryteriami lokalnymi 

dla poszczególnych rodzajów operacji, 

- zawarcie w zakresie planowanej operacji preferowanych w naborze przez LGD: 

wskaźników, przedsięwzięć, celów LSR i innych czynników pozytywnie wpływających  

na ocenę wniosku, w tym w szczególności innowacyjności, pozytywnego wpływu na ochronę 

środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, tworzenia dodatkowych miejsc pracy itp. 

 

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA CZARNOZIEM NA SOLI 

UL. POZNAŃSKA 133A/106 

88- 100 INOWROCŁAW 

TEL. 52 353 71 12 

LGDCZARNOZIEMANSOLI@WP.PL 

WWW.CZARNOZIEMNASOLI.PL 
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