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OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 
5/M/2013 

  
Nyskie Ksi ęstwo Jezior i Gór 

zaprasza 
  

do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „WdraŜanie lokalnych strategii 
rozwoju” (4.1/413) dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 

działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsi ębiorstw”  objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 

  
1. Termin składania wniosków: od 05 grudnia 2013 roku do 18 grudnia 2013 roku.  
  
2. Wypełnione wnioski (w dwóch (2) egzemplarzach) w raz z załącznikami nale Ŝy składa ć 
bezpośrednio (nie  nale Ŝy  przesyła ć  poczt ą)  w  siedzibie  Nyskiego  Ksi ęstwa  Jezior  i  
Gór,  ul.  Kolejowa 15, pok. 034, 48-300 Nysa, od p oniedziałku do pi ątku w godz. 8 00 - 15 00.  
Do wniosku nale Ŝy załączyć wersj ę elektroniczn ą wniosku na płycie CD. 
. 
3. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy znajduje się na stronie internetowej Nyskiego 
Księstwa Jezior i Gór www.nyskieksiestwo.turystyka.net w zakładce „Wzory wniosków i instrukcje” 
oraz na: www.minrol.gov.pl,  www.arimr.gov.pl, www.umwo.opole.pl.   
  
4. Dodatkowo naleŜy dołączyć dokumenty niezbędne do wyboru operacji przez LGD; 

a) oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu do świadczenia w realizacji projektów ze 
środków Unii Europejskiej 
b) deklaracja wnioskodawcy odno śnie stworzenia nowych miejsc pracy 

dostępne na stronie Nyskiego Księstwa Jezior i Gór www.nyskieksiestwo.turystyka.net w zakładce 
„Wzory wniosków i instrukcje”. 
  
5. Nyskie Księstwo Jezior i Gór dokonywać będzie wyboru operacji do finansowania w ramach 
Lokalnej Strategii Rozwoju na podstawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju (z 
celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami) oraz wg. lokalnych kryteriów 
Kryteria wyboru operacji w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsi ębiorstw” 
znajdują się na stronie www.nyskieksiestwo.turystyka.net  w zakładce „Lokalna Strategia Rozwoju” 
– „Lokalne kryteria oceny” oraz „Cele LSR” 
  
 6. Limit dostępnych środków w niniejszym naborze 465152,80zł.     
  
7. Minimalne wymagania do wyboru operacji: 11,1 pkt , tj. 30% moŜliwych do uzyskania punktów w 
ramach oceny wg lokalnych kryteriów. 
  
Szczegółowe informacje udzielają pracownicy biura pod numerem tel. 774080588 , emailem: 
stowarzyszenie_nyskieksiestwo@op.pl  lub osobiście w biurze. 
 
 


