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Zarzą
na wniosek lokalnej grupy działania(LGD):

na obszarze gmin: 

informuje o możliwości składania za jej po
4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 
2007-2013 na: 

I.  Operacje, które odpowiadają
i rozwój wsi” w ramach przedsię

• „Tradycja, kultura i środowisko Złotej Ziemi”,
• Limit dostępnych środków 
• Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezb

- 5,60 pkt. tj. 40% możliwych do uzyskania punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji

II.  Operacje, które nie odpowiadają
do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów 

• „Tradycja, kultura i środowisko Złotej Ziemi”,
• limit dostępnych środków –
• Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezb

 - 5,60 pkt. tj. 40% możliwych do uzyskania punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru     
operacji. 

III.  Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 
w kierunku działalności nierolniczej” 

• „Zakładamy firmę rolnictwo to nie wszystko”,
• limit dostępnych środków –
• Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezb

 - 7,20 pkt. tj. 40% możliwych do uzyskania punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru       
operacji. 

IV.  Operacje, które odpowiadają
i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 

• „Złota Ziemia promotorem mikroprzedsi
• limit dostępnych środków –
• Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezb

 - 8,40 pkt. tj. 40% możliwych do uzyskania punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru       
operacji. 

Termin składania wniosków:  18.11

Miejsce składania wniosków: 
i 2 wersje elektroniczne) wraz z zał
Działania „Złota Ziemia”, ul. Elsnera 15, 49
w godzinach od 7.00 do 15.00. 

Wymagane dokumenty o przyznanie pomoc
• wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy, 
• wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
• kryteria wyboru operacji przez LGD okre
• minimalne wymagania, których spełnienie jest niezb

udostępniane są w siedzibie LGD, w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urz
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
www.opolskie.pl w zakładce PROW, 
Rolnictwa www.arimr.gov.pl, na stronie internetowej LGD 
na temat naboru udzielane są w biurze LGD 
 

Ogłoszenie opracowane przez Urz
Ogłoszenie współfinansowane ze 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007
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Zarząd Województwa Opolskiego 
lokalnej grupy działania(LGD): Lokalna Grupa Działania „Złota Ziemia

na obszarze gmin: Grodków, Skoroszyce, Pakosławice, Kamiennik

ci składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 
anie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 
w ramach przedsięwzięć: 

środowisko Złotej Ziemi”, 
 - 99 989,74 zł, 

lne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD
żliwych do uzyskania punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji

Operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniaj
tzw. małych projektów w ramach przedsięwzięć: 

środowisko Złotej Ziemi”, 
– 88 456,34 zł 

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD
40% możliwych do uzyskania punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru     

Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 
ści nierolniczej” w ramach przedsięwzięcia: 

ę rolnictwo to nie wszystko”, 
– 200 000,00 zł 

imalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD
40% możliwych do uzyskania punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru       

Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działa
ębiorstw” w ramach przedsięwzięcia: 

„Złota Ziemia promotorem mikroprzedsiębiorstw” 
– 258 585 ,00 zł 

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD
40% możliwych do uzyskania punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru       

11.2013 r. – 6.12.2013 r. 

 wypełnione wnioski w 2 egzemplarzach (2 wersje papierowe 
wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy 
ul. Elsnera 15, 49-200 Grodków, w dni robocze od poniedziałku do pi

Wymagane dokumenty o przyznanie pomocy:   
o przyznanie pomocy,  

wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 
kryteria wyboru operacji przez LGD określone w LSR,  
minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD

 w siedzibie LGD, w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urz
Opolskiego, na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego 

w zakładce PROW, na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
na stronie internetowej LGD www.zlotaziemia.org. Szczegółowe informacje 

ą w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem (77) 415 48 04.

Ogłoszenie opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
ca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Złota Ziemia” , działającej  
Grodków, Skoroszyce, Pakosławice, Kamiennik 

rednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 
Obszarów Wiejskich na lata 

 warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa  

dne do wyboru operacji przez LGD 
liwych do uzyskania punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

 warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się  

dne do wyboru operacji przez LGD: 
liwych do uzyskania punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru       

 warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie                

dne do wyboru operacji przez LGD: 
liwych do uzyskania punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru       

 warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie  

dne do wyboru operacji przez LGD: 
liwych do uzyskania punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru       

(2 wersje papierowe  
w siedzibie Lokalnej Grupy 

w dni robocze od poniedziałku do piątku  

dne do wyboru operacji przez LGD 

 w siedzibie LGD, w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu 
ądu Województwa Opolskiego 
estrukturyzacji i Modernizacji 

. Szczegółowe informacje    
415 48 04. 

rodków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 


