
 

 

 

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o możliwości składania za 
pośrednictwem Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania wniosków  

o przyznanie pomocy 

w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które 
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:  

 
 

Małe projekty – limit środków 766 660,24 zł  w związku z tym, że jest to ostatni nabór  

Rada BLGD będzie wybierała projekty do 120% limitu dostępnych środków wskazanych  

w informacji. 

Zakres tematyczny operacji, które mogą być dofinansowane w ramach niniejszego 

naboru: 

1. Szkolenia dotyczące działalności turystycznej na obszarze objętym LSR. 

2. Imprezy promujące rekreację i turystykę na obszarze objętym LSR. 

3. Konferencje – Forum organizacji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na terenie 

objętym LSR. 

4. Szkolenia aktywizujące i doradcze dla organizacji działających na rzecz rozwoju obszarów 

wiejskich i mieszkańców obszaru objętego LSR. 

 

Odnowa i Rozwój Wsi – limit środków 2 071 301,00 zł w związku z tym, że jest to 

ostatni nabór  Rada BLGD będzie wybierała wnioski do 120% limitu dostępnych środków 

wskazanych w informacji. 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – limit środków 579 190,00 zł  

w związku z tym, że jest to ostatni nabór  Rada BLGD będzie wybierała wnioski do 120% 

limitu dostępnych środków wskazanych w informacji. 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - limit środków 433 148,00 zł  

w związku z tym, że jest to ostatni nabór  Rada BLGD będzie wybierała wnioski do 120% 

limitu dostępnych środków wskazanych w informacji. 

 
1/ Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:  

od 22.11.2013 r. do 06.12.2013 r. 

2/ Miejsce składania wniosków: Biuro Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania w Białej 

Podlaskiej,  ul. Jana III Sobieskiego 22,  21-500 Biała Podlaska  

3/ Tryb składania wniosków: wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w miejscu 

i terminie wskazanym w ogłoszeniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:30. 

Termin składania wniosków upływa w dniu 06.12.2013 r. o godz. 15.30 Za wnioski złożone  

w terminie uznane zostaną te, które wpłyną do Biura BLGD najpóźniej w dniu 06.12.2013 r. do 

godz. 15.30 



4/ Wzory formularzy wniosków oraz instrukcje ich wypełniania znajdują się na stronie internetowej 

Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania www.blgd.eu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

www.arimr.gov.pl  

5/ Kryteria wyboru operacji niezbędnych do wyboru operacji przez LGD w ramach poszczególnych 

działań zamieszczone zostały na stronie internetowej Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania 

www.blgd.eu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl oraz 

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

6/ Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz ich wzory znajduję się na 

stronie internetowej www.blgd.eu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 

www.prow.lubelskie.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl 

7/ Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji:  

a. Małe projekty - operacja musi uzyskać na etapie oceny na podstawie kryteriów wyboru min. 12 

pkt. 

b. Odnowa i rozwój wsi – operacja musi uzyskać na etapie oceny na podstawie kryteriów wyboru 

min. 10 pkt. 

c. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - operacja musi uzyskać na etapie oceny na 

podstawie kryteriów wyboru min. 12 pkt. 

d. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - operacja musi uzyskać na etapie oceny na 

podstawie kryteriów wyboru min. 10 pkt. 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich    
Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
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