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

Zarząd Województwa Opolskiego

na wnio sek lo kal nej gru py dzia ła nia (LGD): Lo kal na Gru pa Dzia ła nia „Zło ta Zie mia”, dzia ła ją cej 

na ob sza rze gmin: Grod ków, Sko ro szy ce, Pa ko sła wi ce, Ka mien nik

in for mu je o moż li wo ści skła da nia za jej po śred nic twem wnio sków o przy zna nie po mo cy w ra mach dzia ła nia 4.1/413 – Wdra ża nie lo kal nych stra te -

gii roz wo ju ob ję te go Pro gra mem Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007-2013 na:

I. Ope ra cje, któ re od po wia da ją wa run kom przy zna nia po mo cy w ra mach dzia ła nia „Od no wa 

i roz wój wsi” w ra mach przed sięw zięć:

• „No wo czes ne obiek ty słu żą ce dzia łal no ści spo łecz nej, kul tu ral nej, re kre a cyj no-spor to wej i tu ry stycz nej”,

• „Tra dy cja, kul tu ra i śro do wi sko Zło tej Zie mi”,

• Li mit do stęp nych środ ków – 429 305,76 zł,

• Mi ni mal ne wy ma ga nia, któ rych speł nie nie jest nie zbęd ne do wy bo ru ope ra cji przez LGD 

- 5,60 pkt, tj. 40% moż li wych do uzy ska nia pun któw w ra mach lo kal nych kry te riów wy bo ru ope ra cji.

II. Ope ra cje, któ re nie od po wia da ją wa run kom przy zna nia po mo cy w ra mach Osi 3, ale przy czy nia ją się do osią gnię cia ce lów tej osi, tzw. ma łych

pro jek tów w ra mach przed sięw zięć:

• „Pod no si my ja kość ży cia, bu du je my spo łe czeń stwo oby wa tel skie na wsi”,

• „No wo czes ne obiek ty słu żą ce dzia łal no ści spo łecz nej, kul tu ral nej, re kre a cyj no-spor to wej i tu ry stycz nej”,

• „Tra dy cja, kul tu ra i śro do wi sko Zło tej Zie mi”,

• li mit do stęp nych środ ków – 246 110,91 zł

• Mi ni mal ne wy ma ga nia, któ rych speł nie nie jest nie zbęd ne do wy bo ru ope ra cji przez LGD:

- 5,60 pkt, tj. 40% moż li wych do uzy ska nia pun któw w ra mach lo kal nych kry te riów wy bo ru ope ra cji.

III. Ope ra cje, któ re od po wia da ją wa run kom przy zna nia po mo cy w ra mach dzia ła nia „Róż ni co wa nie w kie run ku dzia łal no ści nie rol ni czej” w ra mach

przed sięw zię cia:

• „Za kła da my fir mę, rol nic two to nie wszyst ko”,

• li mit do stęp nych środ ków – 100 000,00 zł

• Mi ni mal ne wy ma ga nia, któ rych speł nie nie jest nie zbęd ne do wy bo ru ope ra cji przez LGD:

- 7,20 pkt, tj. 40% moż li wych do uzy ska nia pun któw w ra mach lo kal nych kry te riów wy bo ru ope ra cji.

IV. Ope ra cje, któ re od po wia da ją wa run kom przy zna nia po mo cy w ra mach dzia ła nia „Two rze nie 

i roz wój mi kro przed się biorstw” w ra mach przed sięw zię cia:

• „Zło ta Zie mia pro mo to rem mi kro przed się biorstw”

• li mit do stęp nych środ ków – 300 000,00 zł

• Mi ni mal ne wy ma ga nia, któ rych speł nie nie jest nie zbęd ne do wy bo ru ope ra cji przez LGD:

- 8,40 pkt, tj. 40% moż li wych do uzy ska nia pun któw w ra mach lo kal nych kry te riów wy bo ru ope ra cji.

Ter min skła da nia wnio sków: 4.03.2013 r. – 26.03.2013 r.

Miej sce skła da nia wnio sków: wy peł nio ne wnio ski w 2 eg zem pla rzach (2 wer sje pa pie ro we i 2 wer sje elek tro nicz ne) wraz z za łącz ni ka mi na le ży skła -

dać bez poś red nio w sie dzi bie Lo kal nej Gru py Dzia ła nia „Zło ta Zie mia”, ul. El sne ra 15, 49-200 Grod ków, w dni ro bo cze od po nie dział ku do piąt ku

w go dzi nach od 7.00 do 15.00.

Wy ma ga ne do ku men ty o przy zna nie po mo cy: 

• wzór for mu la rza wnio sku o przy zna nie po mo cy, 

• wy kaz do ku men tów nie zbęd nych do wy bo ru ope ra cji przez LGD

• kry te ria wy bo ru ope ra cji przez LGD okre ślo ne w LSR, 

• mi ni mal ne wy ma ga nia, któ rych speł nie nie jest nie zbęd ne do wy bo ru ope ra cji przez LGD

udo stęp nia ne są w sie dzi bie LGD, w sie dzi bie De par ta men tu Pro gra mów Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich Urzę du Mar szał kow skie go Wo je wódz twa Opol -

skie go, na stro nie in ter ne to wej Sa mo rzą du Wo je wódz twa Opol skie go www.opol skie.pl w za kład ce PROW, na stro nie in ter ne to wej Agen cji Re struk tu -

ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa www.arimr.gov.pl, na stro nie in ter ne to wej LGD www.zlo ta zie mia.org. Szcze gó ło we in for ma cje na te mat na bo ru

udzie la ne są w biu rze LGD lub te le fo nicz nie pod nu me rem (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

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


