„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2021
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” ogłasza nabór
wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków:
Beneficjenci:

Miejsce składania wniosków:

Forma wsparcia:
Zakres tematyczny operacji:

Warunki udzielenia wsparcia:

od 11 lutego 2021 r. do 26 lutego 2021 r.
O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, która:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii
Europejskiej,
b) jest pełnoletnia,
c) ma miejsce zamieszkania na terenie objętym LSR tj: na
obszarze gmin: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów,
Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz Miasta Radymna.
Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją
w Nowoczesność”, ul. Kościuszki 26, 37-500 Jarosław,
od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.00 – 16.00
Premia
dotyczy Podejmowania 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 Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020, z późn. zm.). Zakres ten
realizuje Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia
„Z Tradycją w Nowoczesność” na lata 2014-2020 poprzez:
Cel Ogólny II: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD
i branży rolno-spożywczej. Cel Szczegółowy II.I:
Wspieranie podejmowania i rozwoju działalności
gospodarczej, w tym agroturystyki i turystyki wiejskiej.
Przedsięwzięcie V: Stworzenie warunków do powstawania
i zachowania istniejących miejsc pracy z zastosowaniem
innowacyjnych rozwiązań
1.Wniosek o dofinansowanie operacji został złożony we
właściwym miejscu i terminie oraz w odpowiedzi na
właściwy konkurs
2. Zakres operacji jest zgodny z zakresem tematycznym,
który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.

3. Operacja jest zgodna z LSR i PROW 2014-2020.
4. Operacja zakłada realizację celów głównych
i szczegółowych LSR przez osiąganie zaplanowanych
wskaźników.
5. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru
operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
Lokalne kryteria wyboru:

Minimalna liczba punktów,
której uzyskanie jest warunkiem
wyboru operacji:
Wymagane dokumenty
potwierdzające spełnienie
warunków udzielenia wsparcia
oraz kryteriów wyboru operacji:
Wysokość wsparcia:
Intensywność pomocy:
Wysokość limitu środków
w ramach naboru:
Miejsce udostępnienia LSR
i formularzy wniosku o
udzielenie wsparcia , wniosku
o płatność, umowy o udzielenie
wsparcia oraz innych
dokumentów zawierających
informacje o naborze:

1. Zakres operacji dotyczy tworzenia lub rozwoju produktów
lub usług opartych na lokalnych zasobach. (0-20)
2. Zakres operacji zakłada zastosowanie rozwiązań
korzystnych dla środowiska naturalnego lub
przeciwdziałanie zmianom klimatu .(0-10)
3. Operacja ma charakter innowacyjny. (0-10)
4 b. Wnioskodawca posiada:
- doświadczenie
- kwalifikacje
- zasoby zgodne z zakresem operacji. (0-10)
5 b. Wnioskodawca pochodzi z jednej lub więcej grup
defaryzowanych określonych w LSR. (0-10)
6. W budżecie zadania zaplanowano min 0,5 % środków na
działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD
w ramach LSR. (0-10)
7. Wniosek został złożony w wyniku udzielonego przez
LGD doradztwa w biurze. (0-10)
40 pkt/ max 80 pkt

1.Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi
Załącznikami ( 2 egzemplarze papierowe + CD)
2.Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów 4 b oraz 5 b
60 000 zł
Nie dotyczy - premia
121 000,00 EURO
(co stanowi 484 000,00 zł wg indykatywnego kursu 4 PLN/EUR)
Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia
„Z Tradycją w Nowoczesność” pod adresem:
www.ztradycjawnowoczesnosc.pl, strona internetowa Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem
www.arimr.gov.pl., strona internetowa Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod
adresem: www.prow.podkarpackie.pl Dokumenty dostępne są
także w Biurze LGD.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy
Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” oraz pod numerem telefonu 16 621 90 65
od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.00 - 16.00.

