Zarząd Województwa Lubelskiego
Informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12
w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji,
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

1. Odnowa i rozwój wsi – limit środków wynosi 581 054,00 zł
2. Małe projekty – limit środków wynosi 905 239,39zł
3. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – limit środków wynosi 870 000,00 zł.
4. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – limit środków wynosi 710 000,00zł

1) Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 3 czerwca 2013 r. do 28 czerwca 2013 r.
2) Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania PROMENADA S 12 ul.
Mickiewicza 3, 22-170 Rejowiec Fabryczny.

3) Tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu wskazanym w
ogłoszeniu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

4) Wzór formularza wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku znajduje się na stronie internetowej
Lokalnej Grupy Działania PROMENADA S 12 www.promenadas12.pl, Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl w zakładce – Nabory Lokalnych Grup Działania
oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl
5) Kryteria zgodności operacji z celami Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD PROMENADA
S 12 oraz kryteria wyboru operacji w ramach działań „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty”,
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
zamieszczone są na stronie internetowej www.promenadas12.pl w zakładce do pobrania oraz na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia. Ponadto dostępne są na stronach internetowych Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl, a także na stronie internetowej
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

6) Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz ich wzory znajdują się na stronie
internetowej www.promenadas12.pl w zakładce do pobrania oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Stowarzyszenia. Ponadto dostępne są na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl, a także na stronie internetowej Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

7) Minimalne wymagania: operacje wybrane do dofinansowania muszą być zgodne z minimum jednym
celem ogólnym, z jednym celem szczegółowym LSR oraz uzyskać co najmniej 50% maksymalnej
liczby punktów za spełnienie lokalnych kryteriów wyboru.

8) Tematyczny zakres operacji w ramach naboru dotyczy:
1. Przedsięwzięć służących rozwojowi kultury fizycznej i aktywnego zagospodarowania czasu wolnego
na obszarze LGD poprzez rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz promocję aktywnego
wypoczynku i kultury fizycznej
2. Przedsięwzięć służących rozwojowi aktywności gospodarczej na obszarze LGD z zastosowaniem
innowacyjnych rozwiązań poprzez wykorzystanie nowych technologii w tym komunikacyjnych i
informacyjnych w rozwoju działalności gospodarczej.
3. Przedsięwzięć służących podnoszeniu świadomości ekologicznej mieszkańców LGD oraz promocja
wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.
4. Przedsięwzięć na rzecz kulturowego dialogu międzypokoleniowego poprzez realizację operacji
kulturalnych integrujących różne grupy społeczne w oparciu o innowacyjne formy pracy.

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

