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Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”
ul. Pod Górą 4, 34-300 Żywiec, tel.: 33 475 48 21, e-mail: biuro@leader-zywiec.pl
www.leader-zywiec.pl
____________________________________________________________________
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
STOWARZYSZENIA - LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „ŻYWIECKI RAJ”
wniosków o przyznanie pomocy w konkursie nr ZR/II/MP/2014 w pełnym zakresie celów
LSR oraz wniosków o przyznanie pomocy w zakresie dodatkowych zadań w LSR w
konkursie nr ZR/III/MP/2014 w ramach działania: „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania:
„MAŁE PROJEKTY”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
w terminie od 17 lipca 2014 r. do dnia 31 lipca 2014 r.
Termin składania wniosków:
Od dnia 17.07.2014 r. do dnia 31.07.2014 r. od poniedziałku do piątku w dni robocze, w
godzinach od 8.00 do 15.00
Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”
ul. Pod Górą 4,
34-300 Żywiec.
Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać osobiście w miejscu i terminie wskazanym w
ogłoszeniu,
na
odpowiednich
formularzach
w
2
skoroszytach
w wersji papierowej (skoroszyt „oryginał” + skoroszyt „kopia”) oraz wniosek w wersji
elektronicznej na płycie CD dołączonej do skoroszytu „oryginał”.
Prosimy o nie zszywanie wniosku i pozostałych dokumentów.
Limity dostępnych środków:
1. Konkurs nr ZR/II/MP/2014 (w pełnym zakresie celów LSR): 1.326.078,00 zł
2. Konkurs nr ZR/III/MP/2014 (w zakresie dodatkowych zadań): 300.000,00 zł
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Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy:
Formularz wniosku o przyznanie pomocy wersja 8z dostępny jest w wersji elektronicznej na
stronie internetowej www.leader-zywiec.pl oraz na stronie Samorządu Województwa
Śląskiego www.prow.slaskie.pl

Konkurs nr ZR/II/MP/2014 „Małe Projekty” (w pełnym zakresie celów LSR):
Kryteria wyboru operacji w ramach działania: „Małe Projekty” przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Żywiecki Raj”:
Lokalne kryteria wyboru operacji dla działania
„Małe Projekty” znajdują się
na stronach internetowych: www.leader-zywiec.pl, na stronie Samorządu Województwa
Śląskiego www.prow.slaskie.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD” Żywiecki Raj”.
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD „Żywiecki Raj” w
ramach działania „Małe Projekty”:
1. Wypełniony wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami, zgodnie z następującymi
wytycznymi:
a. dwa egzemplarze wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej, każdy
w oddzielnym skoroszycie (skoroszyt „oryginał” i skoroszyt „kopia”),
b. „wniosek o przyznanie pomocy” w wersji elektronicznej na płycie CD opisanej: imię
i nazwisko/ nazwa instytucji, tytuł projektu, działanie.
c. płytę CD należy dołączyć do skoroszytu „oryginału”.
Prosimy o nie zszywanie wniosku i pozostałych dokumentów.
2. Oświadczenie Wnioskodawcy o zgodności wniosku złożonego w wersji papierowej
z wersją elektroniczną zamieszczoną na płycie CD.
3. Umowa partnerstwa lub wypełniony list intencyjny (jeśli Beneficjent będzie realizował
projekt z innym podmiotem/podmiotami), załączone do wniosków w wersji papierowej.
4. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na udostępnianie wniosku Radzie
Stowarzyszenia, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz miejscu
zamieszkania/prowadzenia działalności, załączone do wniosków w wersji papierowej.
5. Oświadczenie o stopniu wykorzystania zasobów i walorów lokalnych załączone do
wniosków w wersji papierowej.
6. Wniosek o wyprzedzające finansowanie w przypadku gdy Wnioskodawca będzie ubiegał
się o wyprzedzające finansowanie.
7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
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8. Oświadczenie Wnioskodawcy o przedsiębiorstwach powiązanych oraz uzyskanych przez
nie kwotach pomocy de minimis.
9. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
(formularz o symbolu W-1_413_MP).

Konkurs nr ZR/III/MP/2014 w zakresie dodatkowych zadań:

Zakres tematyczny naboru w konkursie ZR/III/MP/2014:
Cel ogólny 3 „Rozwój obszaru LSR poprzez promocję zdrowego trybu życia –
wspieranie sportu i turystyki aktywnej”:
Cel szczegółowy 3.4:
„Wykreowanie i promocja produktów turystycznych
poprzez wspieranie różnorodności gospodarczej i działań zmierzających do
propagowania nowych atrakcji i usług turystycznych, w tym tworzenie warunków
dla rozwoju turystyki rodzinnej, kulinarnej, przygodowej, religijnej, astro
turystyki, questingów, szkoleń e-learningowych, interaktywnych map i portali
itp.”.
Przedsięwzięcie 4: „Mozaika atrakcji”.
Kryteria wyboru operacji w ramach działania: „Małe Projekty” przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Żywiecki Raj”:
Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie dodatkowych zadań dla działania „Małe
Projekty” znajdują się na stronach internetowych: www.leader-zywiec.pl, na stronie
Samorządu Województwa Śląskiego www.prow.slaskie.pl oraz w Lokalnej Strategii
Rozwoju LGD ”Żywiecki Raj”.
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD „Żywiecki Raj” w
ramach działania „Małe Projekty”:
1. Wypełniony wniosek o
z następującymi wytycznymi:

przyznanie

pomocy

wraz

z

załącznikami,

zgodnie

a. dwa egzemplarze wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej, każdy
w oddzielnym skoroszycie (skoroszyt „oryginał” i skoroszyt „kopia”),
b. „wniosek o przyznanie pomocy” w wersji elektronicznej na płycie CD opisanej: imię
i nazwisko/ nazwa instytucji, tytuł projektu, działanie.
c. płytę CD należy dołączyć do skoroszytu „oryginału”.
Prosimy o nie zszywanie wniosku i pozostałych dokumentów.
2. Oświadczenie Wnioskodawcy o zgodności wniosku złożonego w wersji papierowej z
wersją elektroniczną zamieszczoną na płycie CD.
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3. Umowa partnerstwa lub wypełniony list intencyjny/listy intencyjne (jeśli Beneficjent
będzie realizował projekt z innym podmiotem/podmiotami).
4. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na udostępnianie wniosku Radzie
Stowarzyszenia, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz miejscu
zamieszkania/prowadzenia działalności.
5. Oświadczenie Wnioskodawcy o stopniu wykorzystania zasobów i walorów lokalnych.
6. Oświadczenie Wnioskodawcy o grupie docelowej.
7. Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące rodzaju turystyki.
8. Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące innowacyjności projektu.
9. Wniosek o wyprzedzające finansowanie w przypadku gdy Wnioskodawca będzie ubiegał
się o wyprzedzające finansowanie.
10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
11. Oświadczenie Wnioskodawcy o przedsiębiorstwach powiązanych oraz uzyskanych przez
nie kwotach pomocy de minimis.
12. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
(formularz o symbolu W-1_413_MP).

Wszelkie informacje na temat konkursu udzielane są w Biurze Stowarzyszenia - Lokalna
Grupa Działania „Żywiecki Raj” z siedzibą 34-300 Żywiec, ul. Pod Górą 4 oraz pod
numerem telefonu 33 475 48 21.
Pytania można kierować również drogą mailową na adres biuro@leader-zywiec.pl.
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