„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

OGŁOSZENIE Nr 4/2017
Lokalna Grupa Działania „Z Nami Warto” z siedzibą we Wrześni
ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii
Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, na operacje realizowane
przez podmioty inne niż LGD
w terminie 08.05.2017 r. do 22.05.2017 r.
Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych zgodnie
z planowanym harmonogramem.
Zakres naboru: (operacje, zgodne z zakresem tematycznym przedsięwzięcia 2.I. LSR) tj.
„Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LGD”
1. Rozwijanie działalności gospodarczej
(§ 2, ust. 1, pkt. 2 lit. c rozporządzenia LSR 1)
termin składania wniosków: od 08 maja 2017 r. do 22 maja 2017 r.
w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 900 - 1500
•

miejsce składania wniosków:
Biuro LGD „Z Nami Warto”
ul. Dzieci Wrzesińskich 9, 62-300 Września

•

limit dostępnych środków: 2 700 000 zł

•

wysokość kwoty pomocy 5 tyś. – 25 tyś. zł (bez utworzenia miejsca pracy)
lub powyżej 25 tyś. zł do 300 tyś. zł (przy utworzeniu miejsca pracy – minimum jedno
miejsce pracy na każde rozpoczęte 100 tyś. zł wsparcia);

•

minimalne wymagania: należy uzyskać 22 pkt wg lokalnych kryteriów wyboru;

•

forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych;

Rozporządzenie LSR - Rozporządzenie 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 [Dz. U. poz. 1570 z póź.zm.]
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•

maksymalna wysokość intensywności wsparcia:
 podmioty wykonujące działalność gospodarczą - do 70 %,
 organizacje pozarządowe wykonujące działalność gospodarczą, do której stosują
się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej
– do 70%

Załącznik Nr 1- zasady udzielania wsparcia w ramach naboru 4/2017
Wnioski należy złożyć :
• w wersji papierowej w 2 egzemplarzach,
• w wersji elektronicznej w 2 egzemplarzach,
• w dwóch opisanych segregatorach.
Szczegółowe
informacje
dotyczące
naboru,
wzór
formularza
wniosku
o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełnienia,
formularza umowy o udzielenie wsparcia, lokalne kryteria wyboru operacji przyjęte
przez LGD oraz wykaz pozostałych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku
o wsparcie, dostępne są w biurze LGD „Z Nami Warto” i na stronie internetowej
www.znamiwarto.pl
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