Zarząd Województwa Śląskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”
wniosków o przyznanie pomocy w konkursie nr 3/2013/P oraz wniosków o przyznanie pomocy w
zakresie dodatkowych zadań w LSR w konkursie nr 4/2013/P w ramach działania „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Termin składania wniosków:
31.10.2013r. – 14.11.2013r.
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 Oddziału Regionalnego
ARiMR www.arimr.gov.pl.
Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją i rozporządzeniem
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach
działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 139 poz. 883 z póź. zm.)
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch
egzemplarzach w wersji papierowej oraz jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej
zapisanej na płycie CD. Dwa egzemplarze wniosku wraz z załącznikami w wersji
papierowej powinny być złożone każdy w oddzielnym skoroszycie. Wersja elektroniczna
winna zawierać wypełniony formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz ekonomiczny plan
operacji (bez pozostałych załączników).

Kryteria wyboru operacji w ramach działania „Tworzenie i rozwój
mikroprzędsiębiorstw” stosowane przez Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej
Jury”
Lokalne kryteria wyboru operacji oraz karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią
Rozwoju (LSR) dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” znajdują się na
stronie Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” www.jura-ppj.pl, na stronie
Samorządu Województwa Śląskiego www.prow.slaskie.pl, Oddziału Regionalnego ARiMR
www.arimr.gov.pl oraz w LSR Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”.
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw” 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 „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw” znajduje się na stronie Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”
www.jura-ppj.pl, na stronie Samorządu Województwa Śląskiego www.prow.slaskie.pl,
Oddziału Regionalnego ARiMR www.arimr.gov.pl.
Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji w
ramach „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” przez Radę Stowarzyszenia
„Partnerstwo Północnej Jury”
Operacjami wybranymi przez Radę do finansowania w ramach działania „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw” są tylko te operacje, które uzyskały ocenę końcową wynoszącą, co
najmniej 50% maksymalnej liczby punktów, co stanowi 35 punktów.
Limit dostępnych środków
Limit dostępnych środków w konkursie nr 3/2013/P w ramach „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiebiorstw” wynosi 203 018, 50 zł, oraz limit dostępnych środków w zakresie
dodatkowych zadań w LSR w konkursie nr 4/2013/P w ramach „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiebiorstw” wynosi 25 000, 00 zł. Refundacji podlega nie więcej niż 50 % kosztów
kwalifikowalnych operacji poniesionych przez beneficjenta. Pomoc jest przyznawana i
wypłacana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi na jednego
beneficjenta maksymalnie 300 tys. zł.
Zakres tematyczny naboru w konkursie 3/2013/P:
•

Przedsięwzięcie: I Skarby natury. Przedsięwzięcie wspomaga świadomość
ekologiczną, wspiera zrównoważone zagospodarowanie zasobów naturalnych oraz
ich ochronę, a także rozpowszechnienie produkcji i stosowania energii odnawialnej.

•

Przedsięwzięcie: II Zdrowo i z kulturą. Przedsięwzięcie propaguje znajomość i
poszanowanie dziedzictwa kulturowego, tradycji, obyczajów, sztuki ludowej i

przyczynia się upowszechniania
prozdrowotnych.

zdrowego

stylu
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oraz
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ofert

•

Przedsięwzięcie: III Przestrzenny ład. Przedsięwzięcie zapewnia kształtowanie
przestrzeni publicznej i prywatnej, w zgodzie ze standardami charakterystycznymi dla
obszaru i zasadami racjonalnego użytkowania obiektów i przestrzeni.

•

Przedsięwzięcie: IV Lokalna gospodarka. Przedsięwzięcie wspiera powstawanie
nowych
firm,
istniejące
podmioty
gospodarcze,
integrację
środowisk
w powiązaniu z regionalnym systemem innowacyjności.

•

Przedsięwzięcie: V Zaradni mieszkańcy. Przedsięwzięcie ułatwia rozwój kapitału
ludzkiego
oraz
zasobów
społecznych
i
kapitału
społecznego,
w szczególności poprzez rozwój kompetencji, kształtowanie postaw oraz ułatwianie
samorealizacji.

•

Przedsięwzięcie: VI Turystyczna frajda. Przedsięwzięcie prowadzi do rozwoju
zróżnicowanej i innowacyjnej oferty turystycznej, integrację środowiska turystycznego
oraz zagospodarowanie lokalnych walorów, jako wzbogacenia produktu
turystycznego obszaru.

•

Przedsięwzięcie: VII Społeczne więzi. Przedsięwzięcie integruje i aktywizuje lokalną
społeczność, wpływa na wzrost aktywności organizacji pozarządowych, wspomaga
spójność społeczną, propaguje i utrwala dialog, współpracę i partnerstwo.

Zakres tematyczny naboru w zakresie dodatkowych zadań w konkursie 4/2013/P:
•

Przedsięwzięcie: IX Sportowa jura. Przedsięwzięcie prowadzi do rozwoju różnych
dziedzin sportu, wspiera powstanie lub modernizację obiektów i urządzeń
sportowych, wpływa na wzrost aktywności sportowej, propaguje zachowania fair play,
rywalizację i zdrowy tryb życia, poprzez uprawianie sportu zapobiega patologiom
społecznym, przyczynia się do powstania klubów lub sekcji sportowych.
Operacje w zakresie: prowadzenie usług związanych ze sportem, rekreacją i
wypoczynkiem, inne usługi

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

