
        
 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 8/2017

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie

pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii  rozwoju

lokalnego kierowanego przez społeczność”.

1. Termin składania wniosków: od 30.06.2017r. do 14.07.2017 r. w godzinach od 8:30 do 15:30

2. Miejsce składania wniosków:  Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy składać  

w Biurze BLGD przy ul. Sapieżyńskiej 2/15 w Białej Podlaskiej. 

3. Tryb składania wniosków: Należy złożyć oryginał wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej

oraz wniosek i biznesplan w wersji elektronicznej.  

4. Forma wsparcia: Premia.

5. Zakres tematyczny oraz limit środków: 

 Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości usługowej i produkcyjnej 
-  ,,Liczba  operacji  polegających  na  utworzeniu  nowego przedsiębiorstwa”-  limit  środków:

1 400 000,00 zł 

,,Rozwój  przedsiębiorczości  na  obszarze  wiejskim  objętym  strategią  rozwoju  lokalnego

kierowanego przez społeczność:  podejmowanie działalności  gospodarczej” (§2 ust.  1  pkt  2 lit.  a

rozporządzenia 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 PROW na lata 2014-

2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z póź. zm.).

6. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru: 

a) złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu,

b) zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu,

c) zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020,

d) zgodność operacji z LSR Bialskopodlaskiej LGD, 

e) zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów. 

7. Kryteria wyboru operacji: 

Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne

do pozytywnej oceny wniosku znajduje się w zakładce: „Nabory wniosków – ogłoszenia”  

8. Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów: 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi



-  wykaz  dokumentów  niezbędnych  do  wyboru  operacji  znajdują  się  na  stronie  internetowej

Bialskopodlaskiej  Lokalnej  Grupy  Działania  www.blgd.eu w  zakładce:  „Nabory  wniosków  

– ogłoszenia”. 

- LSR dostępny w zakładce: „LSR 2014-2020”,

- Procedury oraz Regulamin Rady znajdują się w zakładce: ,,Dokumenty”- ,,Dokumenty BLGD”

9. Planowane do osiągnięcia wskaźniki: 

- w przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt 2 lit. a znajdują

się w Załączniku nr 1 do Wytycznych nr 2/1/2016.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

http://www.blgd.eu/

