
                                                
 

                     

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

431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”, współfinansowane ze środków Unii 

Europejskiej w ramach działania  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

 

 
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” 
ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów, tel.: (033) 487 49 42, e-mail: biuro@cieszynskakraina.pl  

www.cieszynskakraina.pl 

 
Zarząd Województwa Śląskiego 

informuje o możliwości składania za pośrednictwem 
Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Cieszyńska Kraina” 

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

dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy z zakresu: 
 „Małe projekty” 

 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 
Termin składania wniosków:  
01-18 sierpnia 2014 r.  
 
Miejsce składania wniosków:  
Biuro LGD „Cieszyńska  Kraina”  
ul. Mickiewicza 9 
43-430 Skoczów 
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30  
 
Tryb składania wniosków:  
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach wersji 
papierowej oraz wersji elektronicznej, przy czym wersja elektroniczna winna zawierać formularz wniosku  
o przyznanie pomocy.  
Wnioski należy składać osobiście w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

Kryteria wyboru operacji określone w LSR: 
Lokalne kryteria wyboru operacji oraz karta oceny zgodności operacji z LSR dla działań znajdują się na stronie 
www.cieszynskakraina.pl w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Cieszyńska Kaina” oraz na stronie Samorządu 
Województwa Śląskiego www.prow.slaskie.pl.  
 
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD „Cieszyńska Kraina”: 

 Wniosek o przyznanie pomocy wraz  z wymaganymi załącznikami 

 Oświadczenie beneficjenta  

 Uzasadnienie potrzeby realizacji operacji 

 Ekonomiczny plan operacji (dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”) 
 

Formularze ww. dokumentów dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.cieszynskakraina.pl   
na stronie Samorządu Województwa Śląskiego www.prow.slaskie.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl. 
 
 
Minimalna liczba punktów, których osiągnięcie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD to:  
- w ramach działania „Małe projekty” – 8 pkt 
- w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 9 pkt 

 
Limit dostępnych środków 
Limit  środków dostępnych w konkursie:   
- w ramach działania „Małe projekty” – 192 159,86 zł 
- w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 163 731,62 zł 
LGD wybiera wnioski do wysokości 150 % kwoty dostępnej w konkursie. 
 
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela biuro LGD „Cieszyńska Kraina” z siedzibą przy ulicy 
Mickiewicza 9 w Skoczowie, tel.: (033) 487 49 42, adres e-mail: biuro@cieszynskakraina.pl  

UWAGA!!! -TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTÓW I ZŁOŻENIA 
WNIOSKU O PŁATNOŚĆ UBIEGA W  DNIU 31 MARCA 2015R. 
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