Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy
Działania „Dziedzictwo i Rozwój” 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:
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków: 234 097,00 zł);
I.

Termin składania wniosków na ww. działania: od dnia 2 czerwca 2014 r. do dnia 23 czerwca
2014 r. do godziny 15:30.

II. Miejsce składania wniosków: bezpośrednio i osobiście w siedzibie Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”
w Zwoleniu przy ul. Wojska Polskiego 80 A, 26-700 Zwoleń. 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.dir.zwolen.com, na stronie internetowej Samorządu Województwa
Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
www.arimr.gov.pl.
IV. Lokalne kryteria przyjęte do ww. działań znajdują się na stronie www.dir.zwolen.com oraz w Lokalnej
Strategii Rozwoju dla obszaru działania LGD „Dziedzictwo i Rozwój”.
Karta dodatkowych kryteriów wyboru, którą każdy z beneficjentów jest zobligowany wypełnić, zamieszczona jest
na stronie internetowej www.dir.zwolen.com w zakładce Nabór wniosków pod nazwą- Karta Kryteriów
Lokalnych.
V. Minimalne wymagania, jakie musi spełnić operacja, aby została wybrana do finansowania przez LGD.
Aby wniosek został wybrany przez LGD do finansowania, poza spełnieniem innych wymagań, średnia
arytmetyczna z Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami powinna osiągnąć minimalny próg
punktowy wynoszący dla poszczególnych działań odpowiednio:
- „Odnowa i rozwój wsi”- 13 pkt;
- „Małe projekty”– 14 pkt;
- „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”– 12 pkt.
VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru poszczególnych działań
określonych w LSR znajduje się na stronie www.dir.zwolen.com w zakładce Nabór wniosków.
LGD Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu
wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD ul. Wojska Polskiego 80 A, 26-700 Zwoleń,
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, telefon (48) 676 20 29, email: stowarzyszeniedir@tlen.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 przez Departament 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.

