
        
 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego 

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy 

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, 

które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: 

1. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 

2. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 

3. „Małe projekty” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 

Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi 

objętych programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

za pośrednictwem 

Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” 

działającej na terenie gmin: 

Czarna, Lutowiska, Olszanica, Solina, Ustrzyki Dolne 

 

1. Termin składania wniosków: 24 czerwca 2011 r. – 15 lipca 2011 r.  

 

2. Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady”  

ul. Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00.  

 

3. Tryb składania wniosków: Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio 

w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.  

 

4. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych: Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.wrota.podkarpackie.pl oraz Lokalnej Grupy 

Działania „Zielone Bieszczady” pod adresem: www.lgd-zielonebieszczady.pl  

 

5. Kryteria wyboru operacji określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteria na podstawie, których ocenia 

się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez 

Lokalną Grupę Działania „Zielone Bieszczady” udostępnione są na stronach internetowych: Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.wrota.podkarpackie.pl oraz Lokalnej Grupy 

Działania „Zielone Bieszczady” pod adresem: www.lgd-zielonebieszczady.pl  

 

6. Limit dostępnych środków:  

   6.1. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”: 500 000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych ).  

   6.2. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” :500 000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych ). 

   6.3. „Małe projekty”: 350 000,00 zł. (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych ).  

 

7. Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Zielone 

Bieszczady”, ul. Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne oraz pod numerem telefonu 601 415 070 w godzinach 7:30 – 

15:30.  

 
 8. Minimalne wymagania: Wnioski, które otrzymały pozytywną ocenę pod kątem zgodności z LSR tj. zgodność  

z co najmniej jednym celem ogólnym i jednym celem szczegółowym oraz otrzymały co najmniej  5 punktów  

w przypadku „Małych projektów” a 6 punktów w przypadku „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiebiorstw”                    

i „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru, zostaną 

umieszczone na liście wniosków wybranych do przyznania pomocy. 


