
        

Samorząd Województwa Lubelskiego 
informuje o naborze wniosków w 2012 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez  

Lokalną Grupę Działania Zapiecek 

w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie 

operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:  

Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków 226 107,66 zł) 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków 533774,00 zł) 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (limit dostępnych środków 533774,00 zł) 

 

1/ Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:  

od 17 września 2012 r. do 12 października 2012 r. 

 2/ Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Zapiecek, ul. Warszawska 8, 21-300 Radzyń 

Podlaski  

3/ Tryb składania wniosków: wnioski (2 szt w wersji papierowej i wniosek bez załączników w wersji 

elektronicznej) należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. 

4/ Wzór formularza wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku znajdują się : 

- w siedzibie oraz na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Zapiecek www.lgdzapiecek.pl;  

-  na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl  
5/ Kryteria zgodności operacji z celami Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Zapiecek 

zamieszczone są na stronie internetowej www.lgdzapiecek.pl 
6/ Kryteria wyboru operacji w ramach poszczególnych działań określone i opisane zostały w Lokalnej Strategii 

Rozwoju (Rozdz. 9) zamieszczonej na stronie internetowej www.lgdzapiecek.pl . 
7/ Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD znajduje się we wzorze formularza wniosku 
i w instrukcji do wypełnienia wniosku. Ponadto należy do wniosku załączyć: (1) Oświadczenie 

Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz (2) Ankieta dla beneficjentów 

działania PROW, weryfikująca zakres spełnienia lokalnych kryteriów oceny operacji.  Wzory załączników 

znajdują się na stronie internetowej www.lgdzapiecek.pl. 
8/Operacje ocenione przez Radę pozytywnie, aby mogły być rekomendowane do udzielenia pomocy, 
podczas oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi, muszą uzyskać minimum 60% punktów 
możliwych do zdobycia podczas tej oceny. 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach  działania  431 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, 

nabywanie umiejętności i aktywizacja" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
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