Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Perły Mazowsza” 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: 613 652,50 zł);
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków: 567 741,31 zł);
Małe projekty (limit dostępnych środków: 224 289,14 zł);
Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków: 879 522,07 zł);

I.

Termin składania wniosków na ww. działania: od dnia 9 czerwca 2014 r. do dnia 23 czerwca
2014 r. do godziny 16:00.

II. Miejsce składania wniosków: wnioski, wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie biura
Stowarzyszenia LGD Perły Mazowsza” ul. Rynek 8 a, 05-555 Tarczyn w godzinach pracy Biura. Złożenie wniosku
potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LG i
podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby
biura Stowarzyszenia. Wnioski nadsyłane droga pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą
uwzględniane. Do wniosku dołączona powinna być płyta z wersją elektroniczną wniosku (w wersji PDF).
III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. działań wraz z instrukcją wypełniania
znajdują się na stronie internetowej LGD www.lgd-tp.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.lgd-tp.pl oraz w Lokalnej Strategii
Rozwoju dla obszaru działania Stowarzyszenia LGD – „Perły Mazowsza”.
V. Minimalne wymagania, jakie musi spełnić operacja, aby została wybrana do finansowania przez LGD.
Ocena wniosków jest dwuetapowa. Finansowanie uzyskują wnioski według kolejności na liście wybranych
projektów do wyczerpania limitu na dane działanie.
VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępny we wniosku o przyznanie pomocy.
W opisie celów operacji należy precyzyjnie określić, do realizacji jakich celów ogólnych i szczegółowych
wymienionych w Lokalnej Strategii Rozwoju przyczyni się operacja wymieniona we wniosku oraz wskazać
realizowane przedsięwzięcie główne.
Stowarzyszenie zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje w
siedzibie Stowarzyszenia ul. Rynek 8 a, 05-555 Tarczyn w godz. 8.00-16.00, tel. 25 727 8116 lub drogą
elektroniczną wysyłając zapytanie na adres lgd@vp.pl. Wniosek powinien być podpisany przez osoby
uprawnione do reprezentacji 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.

