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Samorząd Województwa Lubelskiego

informuje o I naborze wniosków w 2010 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez

Lokalną Grupę Działania

Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”

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

operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

I.      RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej   

(limit dostępnych środków – 250 000,00zł);

II.      Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

(limit dostępnych środków – 250 000,00zł);

III.      Odnowa i rozwój wsi

(limit dostępnych środków – 1 202 412,00zł);

IV.      Małe projekty

(limit dostępnych środków – 200 000,00zł);

1/ Termin składania wniosków o przyznanie pomocy::

od 15 lutego 2010 r. do 12 marca 2010 r.

2/ Miejsce składania wniosków: wnioski naleŜy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”  Okuninka XIII – 1, 22-200 Włodawa
3/ Tryb składania wniosków: wnioski naleŜy składać w miejscu i  terminie wskazanym w ogłoszeniu,

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

4/ Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy, instrukcja wypełniania wniosku, wykaz dokumentów

niezbędnych do wyboru operacji przez LGD wraz z wzorem oświadczenia Wnioskodawcy o spełnianiu

kryteriów wyboru operacji przez LGD, kryteria wyboru operacji przez LGD określone w Lokalnej Strategii

Rozwoju udostępnione są w:

� Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Koordynacji Projektów

Europejskich, ul. Stefczyka 3b oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Lubelskiego w Lublinie www.prow.lubelskie.pl w zakładce – „Nabory Lokalnych Grup Działania”

� Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie oraz na stronie

internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

� Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszeniu „Poleska Dolina Bugu” Okuninka XIII – 1,

 22-200 Włodawa oraz na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina

Bugu” www.dolina-bugu.pl w zakładce „nabory wniosków”

5/ Kryteria wyboru operacji w ramach działania „WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju” określone i opisane

zostały w Lokalnej Strategii Rozwoju (Rozdział IX) zamieszczonej na stronie internetowej www.dolina-

bugu.pl

• Kryteria wyboru dla działania:  „RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”: doświadczenie,

wykształcenie wnioskodawcy zbieŜne z tematem operacji, doświadczenie lub wykształcenie

w realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, powierzchnia

gospodarstwa, które posiada lub w którym pracuje wnioskodawca, wnioskowana kwota pomocy,

utworzenie miejsc pracy, operacja dotyczy turystyki na obszarze LGD, operacja dotyczy tworzenia

miejsc noclegowych i/lub punktów gastronomicznych na terenie LGD;
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•  Kryteria wyboru dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”: doświadczenie,

wykształcenie wnioskodawcy zbieŜne z tematem operacji, doświadczenie lub wykształcenie

w realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, wnioskowana kwota

pomocy, utworzenie miejsc pracy, operacja dotyczy turystyki na obszarze LGD, operacja dotyczy

tworzenia miejsc noclegowych i/lub punktów gastronomicznych na terenie LGD;

• Kryteria wyboru dla działania „Odnowa i rozwój wsi”:  realizacja operacji dotyczy infrastruktury

kultury lub sportu lub rekreacji na terenie LGD, wnioskowana kwota pomocy, operacja dotyczy

turystyki na obszarze LGD, operacja dotyczy tworzenia miejsc noclegowych i/lub punktów

gastronomicznych na terenie LGD;

•  Kryteria wyboru dla działania „Małe projekty”:  doświadczenie, wykształcenie wnioskodawcy zbieŜne

z tematem operacji, doświadczenie lub wykształcenie w realizacji i rozliczaniu projektów

finansowanych ze źródeł zewnętrznych, operacja dotyczy tworzenia miejsc dostępu do Internetu

i komputera na terenie  LGD, wnioskowana kwota pomocy, wnioskodawca jest członkiem LGD

Poleska Dolina Bugu, wnioskodawca jest członkiem innej organizacji pozarządowej, operacja dotyczy

turystyki na obszarze LGD, operacja dotyczy tworzenia miejsc noclegowych i/lub punktów

gastronomicznych na terenie LGD.


