
                                                                                                                

 

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

Ogłasza nabór 

wniosków o przyznanie pomocy na przedsi ęwzięcia  
z zakresu „Małe projekty” w ramach działania „Wdra Ŝanie lokalnych strategii rozwoju” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2 007-2013 z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozw oju Obszarów Wiejskich 

wdra Ŝanych za po średnictwem  
Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły  

działaj ącej na terenie gmin:  
Łubnice, Ole śnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany i Tucz ępy 

Wnioski o przyznanie pomocy mo Ŝna składa ć w terminie: 
 od 2.09.2013 r. do 16.09.2013 r.  

 
Ogłaszany nabór wniosków w ramach działania „MAŁE PROJEKTY”  będzie dotyczył 
następujących zakresów przedsięwzięć:  
1.1.2  Cykliczne wydarzenia rekreacyjne i integracyjne,  
2.1.1  Rozwój działalności lokalnych twórców kultury, w tym zakup strojów i instrumentów  
          słuŜących kultywowaniu lokalnych tradycji kulturowych, historycznych i przyrodniczych. 
2.1.3  Zajęcia szkoleniowe i warsztatowe w róŜnych obszarach kultury dla mieszkańców. 
2.2.1  Remont lub wyposaŜenie obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne  
          i  słuŜące wspieraniu aktywności. 

 
Wnioski naleŜy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły  
ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, pokój 110, od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30. Ostateczny termin składania wniosków upływa z dniem 16 września 2013 
roku o godzinie 15.00. 
 
Wniosek o przyznanie pomocy naleŜy złoŜyć na obowiązującym formularzu  
wraz z wymaganymi załącznikami.  
Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego  
w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły www.dorzeczewisly.pl  
 
Kryteria oceny zgodności operacji z LSR oraz kryteria wyboru operacji wraz  
z dokumentami niezbędnymi do wyboru małych projektów przez Lokalną Grupę Działania 
udostępnione są na stronach: Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego i Lokalnej Grupy 
Działania – Dorzecze Wisły oraz do wglądu w siedzibie Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze 
Wisły, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, pokój 110, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 
15.30. 
 
Wysokość dostępnych środków na przedsięwzięcia z zakresu „Małe projekty”  
w 2013 r.  wynosi 64 074,96 zł 
 
Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 30%. 
 
W  przypadku  uzyskania,  w  trakcie  oceny  wniosku  pod  kątem  kryteriów  wyboru  operacji, 
jednakowej  liczby  punktów,  o  kolejności  na  liście  decydować  będzie  termin  złoŜenia 
wniosków. 
 
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są  
w Biurze Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły oraz pod numerem telefonu:  
(015) 8650 216. 


