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Zarząd Województwa Opolskiego

na wniosek lokalnej grupy działania (LGD): Nyskie Księstwo Jezior i Gór, 

działającej na obszarze gmin: 

Głuchołazy, Nysa, Otmuchów, Paczków

informuje o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413

– Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na:

I. Operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do

osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów

· limit dostępnych środków: 600 000 zł;

· minimalne wymagania do wyboru operacji: 9,6 pkt, tj. 30%, możliwych do uzyskania punktów w ramach oceny

wg lokalnych kryteriów.

II.Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój

mikroprzedsiębiorstw”

· limit dostępnych środków: 465 152,80 zł;

· minimalne wymagania do wyboru operacji: 11,1 pkt, tj. 30%, możliwych do uzyskania punktów w ramach

oceny wg lokalnych kryteriów.

Termin składania wniosków: 5.12.2013 r. – 18.12.2013 r.

Miejsce składania wniosków: wypełnione wnioski w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami należy składać

bezpośrednio (tj. nie przesyłać pocztą) w siedzibie LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór w Nysie, 48-300 Nysa, 

ul. Kolejowa 15, pok. 034, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Do wniosku należy załączyć wersję

elektroniczną wniosku na płycie CD.

Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy oraz inne niezbędne dokumenty udostępniane są w siedzibie

LGD, w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Opolskiego w Opolu, ul. Ozimska 19, VII p., oraz na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego

www.opolskie.pl w zakładce PROW, na stronie internetowej LGD www.nyskieksiestwo.turystyka.net, zakładka

„Wzory wniosków i instrukcje”, www.minrol.gov.pl, www.arimr.gov.pl.

Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w siedzibie LGD 

lub telefonicznie pod numerem 77 408 05 88

Ogłoszenie opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

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


