Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy
Działania „Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej” w Bielsku wniosków w ramach działania 413
„Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na
operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (limit dostępnych środków: 86 462,00 zł);
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków: 656 631,00 zł);
Małe projekty (limit dostępnych środków: 143 541,06 zł);
Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków: 153 541,68 zł);

I.

Termin składania wniosków na ww. działania: od dnia 15 kwietnia 2014 r. do dnia 15 maja
2014 r. do godziny 15:00.

II. Miejsce składania wniosków: bezpośrednio i osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej w
Bielsku przy ul. Plac Wolności 12, 09-230 Bielsk. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą
elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę
złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie
złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia.
III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. działań wraz z instrukcją wypełniania
znajdują się na stronie internetowej LGD www.lgdbielsk.pl, na stronie internetowej Samorządu Województwa
Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
www.arirm.gov.pl.
IV. Lokalne kryteria przyjęte do ww. działań znajdują się na stronie www.lgdbielsk.pl oraz w Lokalnej Strategii
Rozwoju dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej” w Bielsku
V. Minimalne wymagania, jakie musi spełnić operacja, aby została wybrana do finansowania przez LGD.
1. Operacja musi zostać uznana za zgodną z LSR, tzn. przyczyniac się do osiągnięcia co najmniej jednego celu
ogólnego, co najmniej jednego celu szczegółowego oraz być zgodna z co najmniej jednym przedsięwzięciem
planowanym do realizacji w ramach LSR.
2. Operacja musi uzyskać w wyniku oceny wartości merytorycznej co najmniej 5 punktów.
3. Pula środków finansowych w ramach naboru nie została wykorzystana przez operacje o większej liczbie
punktów.
VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępny we wniosku o przyznanie pomocy.
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu
wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD ul. Plac Wolności 12, 09-230 Bielsk, od
poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00, telefon (24) 261-54-38, email: lgd_bielsk@op.pl.
Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać
adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Informacja opracowana w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

