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Ogłoszenie numer 1/2017
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”
informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Dolina Wełny wniosków o
przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność”, na:
I.

Zakres tematyczny naboru: „Podejmowanie działalności gospodarczej”
Zakres tematyczny jest zgodny z § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z późniejszymi zmianami.


Przedsięwzięcie: 2.1.1 „Podejmowanie działalności gospodarczej”



Termin składania wniosków: od 14 lutego do 28 lutego 2017 r.



Limit dostępnych środków w ramach naboru: 900 000,00 zł



Forma wsparcia: Premia – ryczałt



Wysokość wsparcia: 100 000,00 zł

II.

Warunki udzielenia wsparcia: Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania,
musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24
września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w
ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 z późniejszymi zmianami [Dz.U.2015 poz.1570], a ponadto spełnić warunki wstępnej
oceny formalnej, zostać uznany za zgodny z LSR, w tym zgodny z warunkami przyznania
pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz uzyskać
minimalną liczbę punktów – 15 pkt., niezbędnych do uznania wniosku za zgodny z lokalnymi
kryteriami wyboru tj. 50% maksymalnej liczby możliwych punktów do uzyskania.

III.

Miejsce i tryb składania wniosków: Wnioskodawcy składają wnioski o przyznanie pomocy wraz z
wymaganymi załącznikami w 2 egzemplarzach w wersji papierowej, 2 egzemplarzach w
formie elektronicznej (płyta CD) i w 2 opisanych segregatorach, bezpośrednio w Biurze
Stowarzyszenia „Dolina Wełny” ul. Kolejowa 24, pok. 202, 62-100 Wągrowiec, w terminie
wskazanym w ogłoszeniu – w godzinach od 8.00 do 15.00.

IV.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym LSR, wzory formularzy wniosków o udzielenie
wsparcia, formularzy wniosków o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularzy umów o
udzielenie wsparcia, kryteria wyboru operacji LGD oraz wykaz dokumentów niezbędnych do
weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR, dostępne są w Biurze
Stowarzyszenia „Dolina Wełny” na stronie internetowej www.dolinawelny.eu oraz na stronie
internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

V.

Dodatkowe informacje: Informacje na temat naboru i warunków udzielania wsparcia oraz
bezpłatne doradztwo indywidualne w ramach przygotowania wniosku o przyznanie pomocy
świadczone jest w Biurze Stowarzyszenia „Dolina Wełny”, ul. Kolejowa 24, pok. 202, 62-100
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie “Dolina Wełny”
Biuro: ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec tel. 67/25-52-489
KRS: 0000263646 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
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Wągrowiec. Pytania można kierować
telefonicznie: 67/25-52-489.
VI.

na adres

email:

biuro_dolinawelny@o2.pl

lub

Załączniki:
1.1. Kryteria wyboru operacji stosowane dla operacji wnioskodawców innych niż LGD z zakresu
podejmowania działalności gospodarczej – załącznik
1.2. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia – załącznik
1.3. Oświadczenie Wnioskodawcy - załącznik
1.4. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe i przedsięwzięcia oraz
zakładane do osiągnięcia wskaźniki - załącznik

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”, współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER”
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