Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zarząd Województwa Lubelskiego
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw limit środków – 177 288,00 zł
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej limit środków – 154 100,00 zł
Małe projekty limit środków – 389 476,93 z)
1/ Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 17 lutego 2014 r. do 03 marca 2014 r.
2/ Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”,
ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw, Tel. (82) 576 70 49
3/ Tryb składania wniosków: wnioski (2 egzemplarze: oryginał i kopia) należy składać bezpośrednio w miejscu
i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
4/ Wzory formularzy wniosków oraz instrukcje wypełniania wniosków znajdują się udostępnione są: w siedzibie Lokalnej
Grupy Działania „Krasnystaw PLUS”, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw oraz na stronie internetowej
www.lgdkrasnystaw.pl
w zakładce Nabór wniosków, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego:
www.prow.lubelskie.pl w zakładce – Leader oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.
5/ Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru operacji określonych w LSR, kryteria
wyboru operacji przez LGD, w tym lokalne kryteria wyboru na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji
operacji określone i opisane zostały w Lokalnej Strategii Rozwoju (Rozdz. 9) zamieszczonej na stronie internetowej
www.lgdkrasnystaw.pl w zakładce Nabór wniosków, a także na stronie www.prow.lubelskie.pl w zakładce Nabory
wniosków i stronie ARIMR www.arimr.gov.pl (dla działań Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw).
6/ Operacje wybrane do finansowania muszą spełniać minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do
wyboru operacji przez LGD to jest muszą być zgodne z 1 celem ogólnym, z minimum 1 celem szczegółowym LSR oraz
wpisywać się w 1 przedsięwzięcie jak również uzyskać minimum 30% z maksymalnej liczby punktów na etapie oceny
według lokalnych kryteriów wyboru (Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru).
7/ Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD znajduje się na stronie internetowej
www.lgdkrasnystaw.pl w zakładce „Nabór wniosków”, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego:
www.prow.lubelskie.pl w zakładce – Nabory wniosków oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
www.arimr.gov.pl (dla działań Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw).
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