Zarząd Województwa Łódzkiego

Informuje
o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - „Gniazdo”
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Termin składania wniosków:
- od dnia 11 czerwca 2014 roku do 26 czerwca 2014 roku
Limity dostępnych środków:
- „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 108 515,97 zł
- „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 147 599,50 zł
Miejsce składania wniosków:
- Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania - „Gniazdo”, Plac Św. Floriana 1, 96-100
Skierniewice, w godz. 9.00-15.00, od poniedziałku do piątku. Wypełnione wnioski wraz
z załącznikami (2 egzemplarze oraz wersja CD) wnioskodawcy składają bezpośrednio w miejscu
i terminie określonych w niniejszym ogłoszeniu. Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie złożenia
wniosku.
Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
 wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,
 kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteria
na podstawie, których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR,
 wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
znajdują się w siedzibie LGD oraz na stronie internetowej:
 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo” w zakładce ogłoszenia o naborze :
www.lgdgniazdo.pl,
 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: www.lodzkie.pl,
 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl
Kryteria wyboru operacji: lokalna kryteria wyboru operacji dla ww. zakresów operacji, zostały
przyjęte Uchwałą nr IV/5/08 z dnia 22.10.2008 r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD
– „Gniazdo” w sprawie zatwierdzenia lokalnych kryteriów wyboru operacji do LSR.
Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:
 operację można uznać za zgodną z LSR, gdy z odpowiedzi udzielonych na pytania zawarte
w pkt 1,2,3 Karty oceny zgodności operacji z LSR wynika, że jej realizacja przyczynia się do
osiągnięcia co najmniej jednego celu ogólnego LSR, co najmniej jednego celu
szczegółowego LSR oraz że jest ona zgodna z co najmniej jednym przedsięwzięciem
planowanym w ramach LSR,
 uzyskanie przy ocenie pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru 40%
z maksymalnej liczby punktów.
Dodatkowe informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – „Gniazdo”
oraz pod nr tel. 046 831 62 40 lub 501 575 180.
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