
                                                                   

 
 

 

Zarząd Województwa Śląskiego 
informuje o możliwości składania za pośrednictwem 

 
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Partnerstw o Północnej Jury” 

 
wniosków o przyznanie pomocy w konkursie nr 3/2014/M 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 
 
 
Termin składania wniosków:  
 
21.07.2014r. – 04.08.2014r.  
 
Miejsce składania wniosków:  

 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia 
„Partnerstwo Północnej Jury” przy ul. Kościuszki 7, Złoty Potok (budynek Zespołu Szkół im. 
W. Szafera), 42-253 Janów w godz. 8.00 – 15.00, od poniedziałku do piątku. Złożenie 
wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku, godzinę 
oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie 
złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej 
Jury”.  

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

Tryb składania wniosków:  

Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie 
internetowej Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” www.jura-ppj.pl , na stronie 
Samorządu Województwa Śląskiego www.prow.slaskie.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w.w. 
instytucji. 

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją i rozporządzeniem Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 
(Dz. U. Nr 138, poz. 868 z póź. zm.).  

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch  
egzemplarzach w wersji papierowej  oraz dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej 
zapisanych na płytach CD.  Dwa egzemplarze wniosku wraz z załącznikami w wersji 
papierowej powinny być złożone każdy w oddzielnym skoroszycie. Wersja elektroniczna 
winna zawierać tylko wypełniony formularz wniosku o przyznanie pomocy (bez załączników). 



                                                                   

 
 

Kryteria wyboru operacji w ramach „Małych Projektów ” stosowane przez 
Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury” 

Lokalne kryteria wyboru operacji oraz karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią 
Rozwoju (LSR) dla działania „Małe Projekty” znajdują się na stronie Stowarzyszenia 
„Partnerstwo Północnej Jury” www.jura-ppj.pl  oraz na stronie Samorządu Województwa 
Śląskiego www.prow.slaskie.pl , w LSR Stowarzyszenia „Partnerstwa Północnej Jury”. 

Wykaz dokumentów niezb ędnych do wyboru „Małych Projektów” przez 
Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury”:  

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami 
 
2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji „Małe Projekty” znajduje się na stronie 
Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” www.jura-ppj.pl , na stronie Samorządu 
Województwa Śląskiego www.prow.slaskie.pl .  

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezb ędne do wyboru operacji w 
ramach „Małych Projektów” przez Rad ę Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” 

Operacjami wybranymi przez Radę do finansowania w ramach działania „Małe Projekty” są 
tylko te operacje, które uzyskały ocenę końcową wynoszącą, co najmniej 50% maksymalnej 
liczby punktów, co stanowi 40 punktów. 

Limit dost ępnych środków  

Limit dostępnych środków w konkursie nr 3/2014/M w ramach „Małych Projektów” wynosi 
377 506, 62 zł, przy czym wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego „Małego 
Projektu” nie może być wyższa niż 50 tys. zł. Pomoc jest przyznawana, jeśli całkowity 
planowany koszt operacji wynosi, co najmniej 4, 5 tys. złotych. Refundacji podlega nie więcej 
niż 80 % kosztów kwalifikowalnych „Małego Projektu” poniesionych przez beneficjenta.  

Pomoc na małe projekty przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie 
realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwanego dalej 
„Programem”, wynosi 200 tys. złotych na jednego beneficjenta, z tym, że w przypadku 
beneficjenta, który może ubiegać się o pomoc finansową w ramach działań, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 17 („Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”) i 18 („Tworzenie i 
rozwój mikroprzedsiębiorstw”) ustawy, limit ten wynosi 50 tys. złotych na jednego 
beneficjenta. 

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo 
Północnej Jury” w biurze: ul. Kościuszki 7, Złoty Potok, 42- 253 Janów , tel.  34 327 89 43;   
e-mail:  biuro@jura-ppj.pl  


