
 

 

Słowniczek Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Grudziądzki Spichlerz” 

 

1. EFS - Europejski Fundusz Społeczny; 

2. LGD -  Lokalna Grupa Działania; 

3. LSR- Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność; 

4. ogłoszenie o naborze wniosków - ogłoszenie, o którym mowa  

w art. 19 ust. 1 ustawy o RLKS; 

5. plan komunikacji - plan komunikacji z lokalną społecznością,  

o której mowa w art. 5 ust.1 pkt. 1 ustawy RLKS; 

6. Projekt - przedsięwzięcie szczegółowo określone we wniosku  

o dofinansowanie; 

7. Rada - Rada LGD (organ decyzyjny, do którego właściwości należą 

zadania, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o RLKS); 

8. RLKS - rozwój lokalny kierowany przez społeczność; 

9. RPO WK-P - Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; 

10. SL2014 - system teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych realizowanych w ramach Funduszy 

Europejskich 2014-2020; 

11. SzOOP - Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2014-2020 przyjęty uchwałą nr 23/758/2015 Zarządu 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2015 r.  

w sprawie przyjęcia projektu Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP 

RPO) z późn. zm.; 

 



 

 

12. umowa KBiA - umowa o dofinansowanie kosztów bieżących  

i animacji; 

13. umowa ramowa - umowa o warunkach i sposobie realizacji 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność; 

14. ustawa RLKS- ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym 

z udziałem lokalnej społeczności z późn. zm; 

15. Wytyczne w obszarze włączenia społecznego- Wytyczne  

w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS 

i EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) na lata 2014-

2020; 

16. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności - Wytyczne w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020; 

17. Wytyczne w zakresie równości szans - 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. 

 


