
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
   Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
        Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 
 

Zarząd Województwa Lubelskiego 
informuje o naborze wniosków w 2014 roku o przyznan ie pomocy 

ogłaszanym przez 
Lokaln ą Grupę Działania „ Dolin ą Wieprza i le śnym szlakiem” 

w ramach działania 4.1/413 - Wdra żanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacj i, 
które odpowiadaj ą warunkom przyznania pomocy w ramach działania: 

 

 

Małe projekty - limit dost ępnych środków  – 116 195,44 zł 

 

 
1/ Termin składania wniosków:  

27 czerwca 2014 r. – 11 lipca 2014 r. 
 

2/ Miejsce składania wniosków: Biuro  Lokalnej Grupy Działania „ Dolin ą Wieprza i le śnym szlakiem” w Lubartowie,                           
ul. Lubelska 18 A, 21- 100 Lubartów, p. 50.  

3/ Tryb składania wniosków: wnioski nale ży składa ć bezpo średnio w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia, od 
poniedziałku do pi ątku w godz. od 7.15 do 15.15. Termin składania wniosków upływa w dniu  11 lipca 2014 r. o godz. 15.15. 
Za wnioski złożone w terminie uznane zostaną te, które faktycznie wpłyną do Biura LGD do godz. 15.15 najpóźniej w dniu 11 
lipca 2014 r. 

4/ Wzór formularza wniosku  znajduje się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania 
„ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” – www.lgdlubartow.org.pl,  w zakładce „do pobrania”, jak również na stronie internetowej 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi -  www.minrol.gov.pl,  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 
www.arimr.gov.pl,  oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – www.prow.lubelskie.pl . 

5/ Kryteria wyboru operacji w ramach poszczególnych dz iałań okre ślone zostały w Lokalnej Strategii Rozwoju       
(Rozdz. 9) , zamieszczonej na stronie internetowej www.lgdlubartow.org.pl, oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego – www.prow.lubelskie.pl  

6/ Wykaz dokumentów niezb ędnych do wyboru operacji  przez LGD znajdują się na stronie internetowej- 
www.lgdlubartow.org.pl, w zakładce „do pobrania” oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – 
www.prow.lubelskie.pl  

7/ Do wybrania operacji do finansowania wymagane uzyskanie minimalnej liczby 10 punktów w trakcie oceny. 
 
 

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

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, www.prow.lubelskie.pl, 
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

    


