Informacja o mo�liwo�ci sk�adania wniosk�: R�icowanie w kierunku dzia�alno�ci nierolniczej , Ma�e Pro

<p><strong>Zarz�d Wojew�ztwa Mazowieckiego</strong>, <strong>informuje o mo�liwo�ci
sk�adania za po�rednictwem </strong><strong>Stowarzyszenia Lokalna Grupy Dzia�ania
?ZIELONE SIO�O? <strong>wniosk� w ramach dzia�ania 413 ?Wdra�anie Lokalnych
Strategii Rozwoju? Programu Rozwoju Obszar� Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, kt�e
odpowiadaj� warunkom przyznania pomocy w ramach nast�uj�cych� dzia�a�Osi
3:</strong></strong></p> <p><strong>?R�icowanie w kierunku dzia�alno�ci nierolniczej (
limit dost�nych �rodk� 458 838,00 z�),</strong></p> <p><strong>?</strong> oraz na
operacje , kt�e nie odpowiadaj� warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale
przyczyniaj� si�do osi�gni�ia cel� tej Osi tzw. <strong>?Ma�e Projekty? ( limit dost�nych
�rodk� 225 469,45 z�).</strong></p> <p><strong>I. Termin, miejsce i tryb sk�adania
wniosk� :</strong></p> <p><strong>Wyznacza si�termin sk�adania wniosk� od dnia
10</strong><strong> STYCZNIA 2011 r. do dnia 31 STYCZNIA� 2011 r.</strong> <strong>do
godz. 15.00. Wnioski nale�y sk�ada�bezpo�rednio w siedzibie LGD ?ZIELONE SIO�O? w
</strong><strong>Ostrowi Mazowieckiej przy ul. L. Mieczkowskiego 4 ( II pi�ro) od
poniedzia�ku do pi�tku w godz. 9.00 ? 15.00. </strong></p> <p>O terminie z�o�enia
wniosku decyduje data wp�ywu do biura LGD ?ZIELONE SIO�O?. Wnioski nadsy�ane drog�
pocztow�, faksem lub drog� elektroniczn� nie b�� uwzgl�niane.</p> <p>Wnioski wraz z
za��cznikami nale�y sk�ada�na odpowiednich formularzach w <strong><span
style="text-decoration: underline;">3 egzemplarzach w wersji papierowej ( 1 egzemplarz
zostanie zwr�ony wnioskodawcy jako potwierdzenie z�o�enia wniosku).</span> Z�o�enie
wniosku potwierdza si�na jego kopii. Potwierdzenie zawiera dat�z�o�enia wniosku oraz jest
opatrzone piecz�i� LGD i podpisane przez osob�przyjmuj�c� wniosek. </strong>Wnioski
nale�y sk�ada�<strong>osobi�cie</strong> <strong>w miejscu i terminie
</strong>wskazanym w og�oszeniu.</p> <p><strong><span style="text-decoration:
underline;">Wnioskodawca przy sk�adaniu wniosku� zobowi�zany jest� do wype�nienia
ankiety</span></strong> odnosz�cej si�do spe�niania lokalnych kryteri� wyboru na
formularzu� opracowanym przez LGD ? ZIELONE SIO�O?. Ankieta jest dost�na na stronie <a
href="http://www.zielonesiolo.pl/">www.zielonesiolo.pl</a>, oraz w biurze LGD.</p>
<p><strong>II. Wz� formularzy wniosk� o przyznanie pomocy</strong> wraz z�
za��cznikami oraz instrukcje wype�niania wniosk� znajduj� si�na stronie internetowej LGD
www.zielonesiolo.pl ,Samorz�du Wojew�ztwa Mazowieckiego <a
href="http://www.prow.mazovia.pl/">www.prow.mazovia.p</a>l, Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa� <a href="http://www.arimr.pl/">www.arimr.pl</a> oraz w� wersji
papierowej w siedzibie LGD ?ZIELONE SIO�O?.</p> <p><strong>Przed wype�nieniem
wniosku nale�y zapozna�si�z instrukcj� jego wype�niania i Rozporz�dzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczeg�wych warunk� i trybu
przyznawania oraz wyp�aty pomocy finansowej w ramach dzia�ania ?Wdra�anie lokalnych
strategii rozwoju? obj�ego Programem Rozwoju Obszar� Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U.
Nr 138, poz. 868 z p�. zm.)<strong> </strong></strong></p> <p><strong>III. Kryteria wyboru
projekt� przez LGD ?ZIELONE SIO�O?, okre�lone w LSR: </strong></p> <p>Lokalne
kryteria przyj�e dla operacji odpowiadaj�cych warunkom przyznania pomocy znajduj� si�w
Lokalnej Strategii Rozwoju LGD ?ZIELONE SIO�O? zmieszczonej na stronie internetowej�<a
href="http://www.zielonesiolo.pl/">www.zielonesiolo.pl</a> <br /><br /><strong>I<strong>V.
Wykaz dokument� niezb�nych do wyboru projekt� przez LGD </strong></strong><br />Wykaz
dokument� zawarty jest we wnioskach o przyznanie pomocy . Wnioskodawca obowi�zkowo
za��cza Ankiet�odnosz�c� si�do spe�niania lokalnych kryteri� wyboru ? na formularzu�
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opracowanym przez LGD ? ZIELONE SIO�O?. Ankieta dost�na jest na stronie <a
href="http://www.zielonesiolo.pl/">www.zielonesiolo.pl</a>,� oraz w biurze LGD.</p> <p>LGD
?ZIELONE SIO�O? zapewni bezp�atne �wiadczenie doradztwa przez pracownika biura LGD
w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy. Konsultacje w powy�szej sprawie
b�� odbywa�y si�po wcze�niejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura LGD tel.
(29)7452020</p> <p align="center"><strong>Za prawid�owe sporz�dzenie wniosku
odpowiada Wnioskodawca.</strong></p> <p><br />Powi�zania</p> <p><a
href="images/dokumenty/zs_30112010/wniosek_roznicowanie.xls" target="_blank">wniosek ?
R�icowanie w kierunku dzia�alno�ci nierolniczej</a></p> <p><a
href="images/dokumenty/zs_30112010/instrukcja_roznicowanie.pdf" target="_blank">instrukcja
wype�niania wniosku</a></p> <p><a
href="images/dokumenty/zs_30112010/ankieta_roznicowanie.doc"
target="_blank">ankieta</a></p> <p><a
href="images/dokumenty/zs_30112010/wniosek_mp.xls" target="_blank">wniosek ? Ma�e
Projekty</a></p> <p><a href="images/dokumenty/zs_30112010/instrukcja_mp.pdf"
target="_blank">instrukcja wype�niania wniosku</a></p> <p><em>Zgodnie z przepisami art.
37 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post�owaniu w sprawach dotycz�cych
pomocy publicznej(Dz.U. �z 2007 r. Nr 59, poz.404 ze zm.) podmiot ubiegaj�cy si�o pomoc
de minimis zobowi�zany jest do przedstawienia podmiotowi udzielaj�cemu pomocy, wraz z
wnioskiem o udzielenie pomocy informacji niezb�nych do udzielenia pomocy de
minimis.Informacje te przedstawiane s� na formularzu informacji stanowi�cym za��cznik do
rozporz�dzenia Rady Ministr� z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegaj�cy si�o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53 poz.
311).</em></p> <p><a href="images/dokumenty/zs_30112010/pomoc_de_minimis.doc"
target="_blank">Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si�o pomoc de
minimis</a></p> <p><a href="images/dokumenty/zs_30112010/ankieta_mp.doc"
target="_blank">ankieta</a></p>
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