
                                      

 

     
 Europejski Fundusz Rolny 

      na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

Ogłasza nabór 

wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu  

„tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”  

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem  

Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”  

działającej na terenie gmin: Bogoria, Chmielnik, Daleszyce, Gnojno,    
Pierzchnica, Raków, Staszów, Szydłów 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 
 od 07.06.2013 r. do 05.07.2013 r. 

 
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania „Białe 

Ługi”, Plac Staszica 6, 26-021 Daleszyce, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00.  

Ostateczny termin składania wniosków upływa 5 lipca 2013 roku o godz. 1500.  

Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu  

wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz wniosku  oraz instrukcja wypełnienia dostępne 

są na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, 

Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Lokalnej 

Grupy Działania „Białe Ługi” www.bialelugi.pl. Kryteria oceny zgodności operacji z LSR oraz 

kryteria wyboru operacji wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji  

w kategorii: „tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiostw”  przez Lokalną Grupę Działania 

udostępnione są na stronach: Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” www.bialelugi.pl, 

Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl oraz do wglądu 

w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”, Plac Staszica 6, 26-021 Daleszyce, 

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. 

Wysokość dostępnych środków na operacje w kategorii „tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw” wynosi 407 788,14 zł.     
 

Konkurs dotyczy operacji odpowiadającym przedsięwzięciu 2.2.4 LSR: „zwiększenie 

jakości oraz dostępności usług rekreacyjnych i edukacyjnych dla osób 50+” 

– refundacja do jednej operacji nie może być wyższa niż 100 000,00 zł. 

                                                                           
Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 14,1 pkt. tj. 30%. 

 

W przypadku uzyskania w trakcie oceny wniosku pod kątem kryteriów wyboru operacji 

jednakowej liczby punktów o kolejności na liście decydować będzie termin złożenia wniosku.  

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są  

w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerami telefonów:  

(041) 307 26 44, (041) 307 20 11.  

http://www.minrol.gov.pl/
http://www.prow.sbrr.pl/
http://www.bialelugi.pl/
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