
Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

                                                                   

Samorząd Województwa Lubelskiego 

informuje o naborze wniosków w 2013 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polesie”  

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

odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:  

 

I. „Małe projekty” (Limit dostępnych środków  - 750.000,00 zł) 

II. „Odnowa i rozwój wsi” (Limit dostępnych środków  - 605.921,00 zł) 

III. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw” (Limit dostępnych środków  - 787.357,00 zł) 

 

1/ Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:  

od 11 lutego 2013 r.  do 25 lutego 2013 r. 

2/ Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Polesie”, ul. Nowa 1  

21- 070 Cyców  

3/ Tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym 

w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:30. 

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

a) w siedzibie oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Polesie”: 

www.lgdpolesie.pl w zakładce „Nabór wniosków”; 

b) w siedzibie oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 

www.prow.lubelskie.pl w zakładce „LEADER”; 

c) w siedzibie oraz na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

www.arimr.gov.pl w zakładce „Pobierz wnioski”. 

5/ Kryteria zgodności operacji z celami Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Polesie” oraz kryteria 

wyboru operacji w ramach działań „Małe projekty”, „Odnowa i rozwój wsi” i „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw”, zamieszczone są na stronie internetowej www.lgdpolesie.pl w zakładce „Nabór 

wniosków” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie biura. 

6/ 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 dokumenty, których wzory znajdują 

się na stronie internetowej www.lgdpolesie.pl w zakładce „Nabór wniosków” i na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

biura. 

7/ Wybór operacji do realizacji nastąpi spośród tych operacji, które przy ocenie operacji uzyskają minimum 50% 

maksymalnej liczby punktów. 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
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