
Regulamin doradztwa  
świadczonego przez pracowników biura Lokalnej Grupy 

Działania Kraina Trzech Rzek w ramach poddziałania 
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 

Programu Rozwojów Obszarów Wiejskich 2014-2020 

1. Wstęp 

1.1. Regulamin dotyczy świadczenia nieodpłatnego doradztwa świadczonego 

osobom fizycznym chcącym ubiegać się o dotację w ramach wdrażania LSR na 

terenie działania LGD Kraina Trzech Rzek w ramach działania „Wsparcie dla 

rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Programu Rozwojów 

Obszarów Wiejskich 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w okresie wdrażania LSR  

1.2. Doradztwo jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 

poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu 

Rozwojów Obszarów Wiejskich 2014-2020 w okresie wdrażania LSR  

1.3. Doradztwo świadczone jest nieodpłatnie przez pracowników biura LGD zgodnie 

z Umową o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego Przez Społeczność nr 00013-6933-UM1510026/13 zawartą w dn. 

17.05.2016 r. 

2. Warunki wstępne 

2.1. Aby skorzystać z doradztwa niezbędne jest uprzednie telefoniczne lub mailowe 

umówienie się na doradztwo pod nr tel.: 883 777 918 lub 791 222 764,               

lub pod adresem malgorzata.najdek@kraina3rzek.pl, lub 

magda.przystalowska@kraina3rzek.pl   

2.2. Doradztwo odbywa się osobiście. 

2.3. Doradztwo punktowane w ramach Kryteriów oceny operacji rozumiane jest  

jako doradztwo osobiste w biurze, oraz udział w spotkaniach dla beneficjentów 

poszczególnych działań, o ile w zaproszeniu/ ogłoszeniu o spotkaniu podano 

taką informację. 

3. Cel i zakres świadczonego doradztwa 

3.1. Celem świadczonego doradztwa jest wsparcie mieszkańców obszaru objętego 

wdrażaniem LSR przez LGD Kraina Trzech Rzek w zakresie przygotowywania 

wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na realizację operacji. 
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3.2. Zakres doradztwa obejmuje planowanie operacji, oraz przygotowanie 

dokumentacji wnioskowej zgodnej z wytycznymi Instytucji Zarządzającej PROW 

2014 – 2020. 

4. Czas i miejsce doradztwa 

4.1. Doradztwo odbywa się w biurze LGD Kaina Trzech Rzek zlokalizowanym             

w Obornikach (64-600) przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 76. W uzasadnionych 

przypadkach może także odbywać się poza siedzibą LGD Kraina Trzech Rzek, w 

tym, także w czasie ustalonych dyżurów pracowników poza biurem na terenie 

Gmin Członkowskich. 

4.2. Doradztwo odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00.       

W uzasadnionych przypadkach może także odbywać się w innych terminach              

i godzinach, w tym, także w czasie ustalonych dyżurów pracowników poza 

biurem na terenie Gmin Członkowskich. 

4.3. Czas trwania doradztwa uzależniony jest od potrzeb beneficjenta, a jego długość 

zostaje ustalona w czasie telefonicznego lub mailowego umówienia. 

4.4. Beneficjent może skorzystać z maksymalnie dwukrotnego doradztwa.                   

W uzasadnionych przypadkach jest możliwe zwiększenie ilości doradztwa, 

jednakże będzie takiej sytuacji brane pod uwagę potrzeby skorzystania                  

z doradztwa innych beneficjentów.  

5. Rejestracja doradztwa 

5.1. Doradztwo jest rejestrowane przez LGD poprzez Karty udzielonego doradztwa 

oraz listę udzielonego doradztwa. 

5.2. Doradztwo jest potwierdzane poprzez podpisanie wypełnionej karty 

udzielonego doradztwa przez beneficjenta i doradcę. 

5.3. W przypadku doradztwa udzielanego w formie otwartego spotkania dla 

beneficjentów, potwierdzeniem udziału jest podpis na liście obecności.  

6. Odpowiedzialność doradców  

6.1. Doradcy nie ponoszą odpowiedzialności za wynik oceny wniosku i przyznanie 

dotacji beneficjentowi.  


