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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 "Róznicowanie w kierunku dzialalnosci nierolniczej"
objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin skladania wniosków:
Od 12 lipca 20l Or. do 10 sierpnia 20lOr.
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:
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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.pllub telefonicznie: (86) 275 74 52; 504056009.
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o pomoc moze ubiegac sie rolnik lub jego domownik w rozumieniuprzepisów o ubezpieczeniuspolecznymrolników,
lub malzonek rolnika, który:
jest obywatelem panstwa czlonkowskiegoUnii Europejskiej
jest pelnoletni i nie ukonczyl 60 roku zycia
ma miejsce zamieszkania w miejscowosci nalezacejdo gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej/miejskiejz
wylaczeniem miejscowosci/miast liczacych powyzej 5 tys. mieszkanców
nie podlega wykluczeniu z ubiegania sie o przyznaniepomocy
nie wystapil o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnejw ramach PROW 2004-20061002007-2013
jest nieprzerwanie ubezpieczony w pelnym zakresiena podstawie przepisów o ubezpieczeniuspolecznymrolników
przez co najmniej ostatnich 12 miesiecy poprzedzajacychmiesiac zlozenia wniosku o przyznaniepomocy
nie bedzie realizowal operacjijako wspólnik spólki cywilnej
Za rok poprzedzajacy rok zlozenia wniosku o przyznanie pomocy, do gruntów rolnych wchodzacych w sklad
gospodarstwa rolnego posiadanego przez tego rolnika, przyznano platnosc do gruntów rolnych.
Pomoc przyznaje sie na operacje obejmujaca wylacznie inwestycje zwiazane z podjeciem lub prowadzeniem dzialalnosci
nierolniczej w zakresie:
okreslonym w zalaczniku dorozporzadzenia - ponad 350 PKD
wynajmowania pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedazy posilków domowych lub swiadczenia innych uslug
zwiazanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym agroturystyka
wytwarzania produktów energetycznych z biomasy

-

Realizacja inwestycji nie zostala rozpoczeta przed dniem zlozenia wniosku o przyznaniepomocy.
Pomoc przyznaje sie w formie refundacji czesci kosztów, nie wiecej jednak niz 50 % kosztów kwalifikowa1nych. Koszty
podlegajace refundacji:
budowy, przebudowy lub remontu polaczonego z modernizacja niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z
zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materialów szkodliwych pochodzacych z rozbiórki
nadbudowy, przebudowy lub remontu polaczonego z modernizacja istniejacych budynków mieszkalnych wraz z
zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materialów szkodliwych pochodzacych z rozbiórki
zagospodarowania terenu
zakupu maszyn, urzadzen, narzedzi, wyposazenia i sprzetu
zakupu sprzetu komputerowego i oprogramowania sluzacego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej dzialalnosci
nierolniczej
zakupu srodków transportu, z wylaczeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do pnewozu mniej
niz 8 osób lacznie z kierowca, z tym ze w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep:
o w wysokosci trzykrotnosci /75%/ pozostalych inwestycJjnych kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku
dzialalnosci nierolniczej w zakresie swiadczenia wylacznie uslug transportowych
o w wysokosci równowartosci /50%/ pozostalych inwestycJjnych kosztów kwalifikowalnych operacji w
przypadku dzialalnosci nierolniczej w zakresie innym niz uslugi transportowe;
rat zaplaconych tytulem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczajace ceny netto nabycia rzeczy

-
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Pomoc jednemu beneficjentowi nie moze przekroczyc kwoty 100 tys. zl.

