Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”
Rok założenia 2008
05 – 240 Tłuszcz ul. Warszawska 4
____________________________________________________________________
ZASADY UZYSKANIA PATRONATU
Kto może ubiegać się o patronat?
Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, parafie, szkoły, instytucje kultury i gminy.
Na jakie działania można objąć patronatem?
− Organizowanie imprez związanych z promocją patriotyzmu, rozwojem wsi, wiedzy i
kultury, sportu i turystyki.
− Wiedza o i promowanie programu Leader realizowana w formie konkursów, publikacji i
wystaw.
− Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
− Przeciwdziałanie przeciw odpływowi mieszkańców z obszarów wiejskich poprzez
organizację imprez, wystaw, targów i wydarzeń.
Wysokość przyznanego patronatu
− maksymalna wysokość patronatu – do 5 000zł
Wymogi formalne rozpatrywania wniosków:
− Wniosek o dofinansowanie składa zarejestrowana organizacja pozarządowa
(organizacje/grupy nieformalne)
− Kwota nie przekracza 5 000 zł
− Okres realizacji projektu zawiera się w roku 2013.
− Działania w ramach projektu obejmują obszar działalności LGD „Równiny Wołomińskiej”
(Gminy: Brańszczyk, Długosiodło, Jadów, Klembów, Poświętne, Rząśnik, Sadowne,
Strachówka, Tłuszcz, Wołomin, Wyszków, Zabrodzie)
− Wnioskodawca nie może zlecić wykonania projektu osobie trzeciej (innemu podmiotowi);
− Patronat nie będzie przyznawany na pokrycie kosztów już zrealizowanych działań;
inwestycji; działalność gospodarczą prowadzoną w jakiejkolwiek formie; działalność partii
politycznych lub organizacji wyznaniowych lub kościołów; koszty bieżącego zarządzania
organizacją;
− Wydarzenie lub działania nie mogą być finansowane z innych źródeł publicznych (np.
gmina, powiat, UE).
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Wymagane załączniki:
Odpis z właściwego rejestru sądowego lub oświadczenie wójta/proboszcza potwierdzające
funkcjonowanie grupy nieformalnej
Koszty będą uznane za racjonalne i możliwe o poniesienia tylko wtedy, gdy:
− są bezpośrednio związane z realizowanym przedsięwzięciem i są niezbędne do jego
realizacji,
− są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe,
− odzwierciedlają koszty faktycznie poniesione.
Złożenie wniosku wnioskodawca powinien złożyć wniosek w jednym egzemplarzu sporządzonym
pismem maszynowym w języku polskim do biura Lokalnej Grupy Działania „Równiny
Wołomińskiej w Tłuszczu przy ul. Warszawskiej 4, III piętro.
Przyznanie patronatu
Po rozpatrzeniu wniosków i podjęciu decyzji o objęciu patronatem, będą one przekazane
organizacjom na podstawie podpisanej umowy.
Płatność za rachunki/faktury następowała będzie po zakończeniu operacji i złożeniu przez
beneficjenta sprawozdania z realizacji operacji – w terminie 30 dni od dnia złożenia.
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