Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
Zarząd Województwa Podkarpackiego
Informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania
pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
za pośrednictwem
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "POGÓRZE PRZEMYSKO - DYNOWSKIE",
działającej na terenie gmin:
Dynów, Dubiecko, Jawornik Polski, Krzywcza, Rokietnica.
Termin składania wniosków: od 17 kwiecień 2014r. do 30 kwiecień 2014r.
Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania "Pogórze PrzemyskoDynowskie" w miejscowości Winne Podbukowina 37, 37-750 Dubiecko, od poniedziałku
do piątku w godzinach 7,30 – 15,30
Tryb składania wniosków: Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy
składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.
Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem:
www.prow.podkarpackie.pl , Lokalnej Grupy Działania "Pogórze Przemysko - Dynowskie"
pod adresem: www.lgdpogorze.eu oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
pod adresem: www.arimr.gov.pl
Wnioski można również pobrać bezpośrednio w instytucjach wskazanych powyżej.
Kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania "Pogórze Przemysko - Dynowskie"
określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteriów, na podstawie których ocenia się
uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do
wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania udostępnione są na stronach internetowych:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem:
www.prow.podkarpackie.pl Lokalnej Grupy Działania "Pogórze Przemysko - Dynowskie"
pod adresem: www.lgdpogorze.eu oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
pod adresem: www.arimr.gov.pl
Limit dostępnych środków na operacje z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
1. w 2014 r. wynosi 148 595,00 ( sto czterdzieści osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt
pięć zł 00/100)

Lokalna Grupa Działania „POGÓRZE PRZEMYSKO-DYNOWSKIE”
Winne Podbukowina 37, 37-750 Dubiecko
REGON: 180348031, NIP: 795 246 18 58
Tel.: +48 16 65 11 687, Tel. Kom.: +48 79 55 77 344

2. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez
LGD:
Zgodność z co najmniej jednym kryterium na podstawie których ocenia się uzasadnienie
realizacji operacji w ramach LSR tj:
a) Działalność której dotyczy operacja jest oparta o wykorzystanie lokalnych zasobów
lub lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego
b) Działalność, której dotyczy operacja jest związana z obszarami: turystyka i rekreacja,
gastronomia, sektor usług, produkt lokalny, działalność w zakresie spędzania czasu
wolnego.
Minimalna liczba punktów jaką należy spełnić dla operacji „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw” aby operacja mogła uzyskać dofinansowanie to 15 pkt.
(30% z max liczby punktów) które można uzyskać w trakcie oceny zgodności operacji
z lokalnymi kryteriami
Maksymalna liczba punktów – 50
Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej
Grupy Działania "Pogórze Przemysko- Dynowskie" w miejscowości Winne
Podbukowina 37, 37-750 Dubiecko oraz pod numerem telefonu 16 65116 87
od poniedziałku do piątku w godzinach 7,30 – 15,30

