Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„ZIEMIA PRZEMYSKA”
ZAPRASZA DO SKORZYSTANIA
Z BEZPŁATNEGO DORADZTWA
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego PROW na lata 2014-2020

WSPARCIE
W ZAKRESIE:

• POPRAWY ESTETYKI WIEJSKIEJ,
• OCHRONY I WYKORZYSTANIA
ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH
I KULTUROWYCH OBSZARU,
• WZMOCNIENIA KAPITAŁU LUDZKIEGO,

POZIOM DOFINANSOWANIA:
 nie więcej niż 63,63 % - dla podmiotów będących jednostkami sektora
finansów publicznych
 do 85,00 % - dla pozostałych podmiotów

KONTAKT:

Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”
Plac Dominikański 3, Przemyśl
tel./fax. 16 676 02 57, tel. kom. 691 079 944
e-mail: lgd@ziemiaprzemyska.pl, www.ziemiaprzemyska.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

WARUNKI POMOCY
O pomoc może ubiegać się podmiot będący:
1. osobą fizyczną, jeżeli:
a. jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b. jest pełnoletnia,
c. ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR –
w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której
stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej,
d. miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą,
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna
wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, albo
2. osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału
znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
3. jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze
wiejskim objętym LSR.

MINIMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU: 50 000,00 zł
MAKSYMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU: 300 000,00 zł

PRZYJDŹ

ZAPYTAJ

SKORZYSTAJ

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA
ROLNICTWA I ROWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r.
SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE
W BIURZE:

Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”
Plac Dominikański 3, Przemyśl
tel./fax. 16 676 02 57, tel. kom. 691 079 944
e-mail: lgd@ziemiaprzemyska.pl, www.ziemiaprzemyska.pl

