Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy
dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Nr konkursu LGD: 6/2014
Termin składania wniosków: 31.07 – 14.08.2014 r.
Miejsce składania wniosków: biuro Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, ul. Powstańców
00
00
Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło nad Notecią, od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 16 .
Tryb składania wniosków: wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach
w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany
na informatycznym nośniku danych.
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Limit środków dostępnych w konkursie: 400 000,00 zł.
Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 18 pkt.
/ spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD/

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków o przyznanie pomocy oraz:
wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,
wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteria na
podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR,
minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD
znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” – www.krajna-paluki.cna.org.pl zakładka Konkursy
LEADER
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – www.mojregion.eu
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl
Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w biurze „Stowarzyszenia Partnerstwo dla Krajny
i Pałuk”. Pytania należy kierować na adres email: partnerstwo.naklo@wp.pl lub telefonicznie:
52 524 64 34 oraz 52 524 64 60.

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

