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Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie.” 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. 

 

 

 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” 

 

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 

dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy 

w ramach działania  „Odnowa i rozwój wsi” 

Objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

  

Termin składania wniosków:  

21 lipca 2014r. – 4 sierpnia 2014r. 

 

Miejsce składania wniosków: 

Biuro Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” 

ul. 3 Maja 11 

43-200 Pszczyna 

 

od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00.-16.00 

piątek w godz. 7.00-15.00   

 

Tryb składania wniosków: 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w trzech 

egzemplarzach (oryginał + 2 kopie, w tym jedna kopia dla beneficjenta) wersji papierowej oraz 

wersji elektronicznej CD. 

  

Wnioski należy składać osobiście w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

 

Limit środków dostępnych w konkursie: 1 205 308,55 zł  

 

Kryteria wyboru operacji określone w LSR: Karta oceny operacji za zgodność z LSR oraz 

lokalnymi kryteriami wyboru dla działania „Odnowa i rozwój wsi” znajdują się na stronie 

www.lgdziemiapszczynska.pl w zakładce „Konkursy” oraz  na stronie www.prow.slaskie.pl. 

Minimalny poziom jaki musi otrzymać operacja aby zostać zakwalifikowana do 

dofinansowania to 50% maksymalnej liczby punktów możliwej do osiągnięcia w ramach 

działania (minimum 10 pkt. z 19 pkt. możliwych do uzyskania). 

 

http://www.lgdziemiapszczynska.pl/
http://www.lgdziemiapszczynska.pl/
http://www.prow.slaskie.pl/
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Dokumenty oraz szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków 

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji: 

 Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” www.lgdziemiapszczynska.pl w zakładce 

„Konkursy”. 

 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – www.prow.slaskie.pl 

Zaleca się aby Wnioskodawca przed przystąpieniem do wypełnienia formularza wniosku  

i załączników zapoznał się z instrukcją wypełniania wniosku oraz Lokalną Strategią Rozwoju 

dla obszaru LGD „Ziemia Pszczyńska” dostępnej na stronie www.lgdziemiapszczynska.pl. 

 

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” 

- 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 11. 

Pytania należy kierować na adres e.mail: biuro@lgdziemiapszczynska.pl, lub telefonicznie: 

(32) 210 02 12 
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