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Zarzqd Województwa Podlaskiego
informujeo mozliwosciskladaniaza posrednictwem
Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Dzialania "Kraina Bobra"

wniosków o przyznanie pomocy w ramach dzialania "Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju"
dla operacji odpowiadajacych warunkom przyznania pomocy
dla dzialania" Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw"
objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Termin skladania wniosków:
Od 12 lipca 2010 r. do 10 sierpnia 2010 r.
Miejsce skladania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzialania "Kraina Bobra" w Wysokiem Mazowieckiem,
ul. Mickiewicza lA pokój. nr 3, od poniedzialku do piatku w godzinach 8:00 - 15:30;
Tryb skladania wniosków:
Wnioski wraz z zalacznikami nalezy skladac na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach
w wersii papierowei (drugi egzemplarz stanowi wniosek o przyznanie pomocy oraz dodatkowe
oswiadczenia wymagane przez LGD bez zalaczników z wniosku).

Wnioski nalezy skladac bezposrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogloszeniu.
Limit srodków dostepnych w konkursie: 186 736,80 zl

Szczególowe informacje o zasadach przygotowania i skladania wniosków oraz:

..
..

wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy
wykaz dokumentów niezbednych do wyboru operacji przez LGD
wzory formularzy niezbednych do wyboru operacji przez LGD
kryteria wyboru operacji przez LGD, okreslone w Lokalnej Strategii Rozwoju

znajduja sie w siedzibach oraz na stronach internetowych nastepujacych instytucji:

·

Lokalnej Grupy Dzialania "Kraina Bobra" www.krainabobra.pl

·

Urzedu Marszalkowskiego Województwa Podlaskiego www.wrotapodlasia.pl

Informacje udzielane sa w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzialania "Kraina Bobra". Pytania
nalezy kierowac na adres email: krainabobra@wp.pl lub telefonicznie: (86) 275 74 52; 504056009.
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o pomoc moga ubiegac sie osoby, które nie podlegaja ubezpieczeniu spolecznemu rolników w KRUS.
O wsparcie moga wystepowac osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadajace osobowosci prawnej,
a takze wspólnicy spólek cywilnych dzialajacy jako mikroprzedsiebiorcy. Mikroprzedsiebiorca to podmiot, który w
chwili skladania wniosku:
zatrudnia sredniorocznie mniej niz 10 pracowników (w przeliczeniu na pelne etaty)
osiaga roczny obrót netto lub suma bilansowa aktywów nieprzekraczajacy 2 mln euro
Oba warunki nalezy spelnic w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych.
Pomoc moze uzyskac osoba fizyczna podejmujaca lub wykonujaca dzialalnosc gospodarcza, która ma miejsce
zamieszkania w miejscowosci nalezacej do:
gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub miejskiej z wylaczeniem miejscowosci powyzej 5 tys. mieszkanców - w
przypadku podmiotów innych niz podmioty swiadczace uslugi dla gospodarstw rolnych lub lesnictwa
gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej z wylaczeniem miejscowosci powyzej 20 tys. mieszkanców lub miejskiej z
wylaczeniem miejscowosci powYzej 5 tys. mieszkanców - w przypadku podmiotów swiadczacych uslugi dla
gospodarstw rolnych lub lesnictwa.
O pomoc moze starac sie równiez osoba prawna wpisana do rejestru przedsiebiorców w KRS, której siedziba znajduje
sie w miejscowosci nalezacej do
gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub miejskiej, z wylaczeniem miejscowosci powyzej 5 tys. mieszkanców w przypadku podmiotów innych niz grupy producentów rolnych, wstepnie uznane grupy producentów owoców i
warzyw, organizacje producentów owoców i warzyw oraz podmioty swiadczace uslugi dla gospodarstw rolnych lub
lesnictwa,
gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej, z wylaczeniem miast liczacych powyzej 20 tys. mieszkanców, lub gminy
miejskiej, z wylaczeniem miejscowosci liczacych powyzej 5 tys. mieszkanców - w przypadku grup producentów
rolnych, wstepnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, organizacji producentów owoców i warzyw oraz
podmiotów swiadczacych uslugi dla gospodarstw rolnych lub lesnictwa.
Pomoc przyznaje sie na operacje obejmujaca wylacznie inwestycje zwiazane z podjeciem lub prowadzeniem dzialalnosci
nierolniczej w zakresie okreslonym w zalaczniku do rozporzadzenia - ponad 350 PKD.
Pomoc przyznaje sie w fonnie refundacji kosztów, nie wiecej jednak niz 50 % kosztów kwalifikowalnych.
1. gdy dzialalnosc dotyczy przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów lesnych - do 100 tys. zl,
2. w przypadku pozostalych rodzajów dzialalnosci:
1 2 miejsc pracy - do 100 tys. zl
3 - 4 miejsc pracy - do 200 tys. zl
co najmniej 5 miejsc - do 300 tys. zl.
Koszty podlegajace refundacji jak w dzialaniu Róznicowanie. Minimalna wysokosci kosztów kwalifikowalnych 20 tys.
zl.
O kolejnosci przyslugiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznanych na podstawie nastepujacych
kryteriów:
bezrobocie w powiecie, na obszarze którego jest polozona gmina /najwyzsze w województwie 5 punktów/
podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest planowana realizacja operacji, w przeliczeniu na 1 mieszkanca
/najnizszy w województwie - 5 punktów/
planowana do utworzenia liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pelne etaty /co najmniej 3 etaty 2 punkt y/

-

-

-

Kolejnosc jest ustalana od operacji, która uzyskala najwieksza liczbe punktów do operacji, która uzyskala najmniejsza
liczbe punktów.
W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów o kolejnosci przyslugiwania pomocy decyduje:
nizsza wartosc wnioskowanej kwoty pomocy
rozwijanie dzialalnosc gospodarcza przed wnioskodawca podejmujacym wykonywanie dzialalnosci
wczesniejsza data wpisu do ewidencji dzialalnosci gospodarczej albo rejestru przedsiecbiorców w KRS

