
                                                                                                      

 
Zarząd Województwa Śląskiego 

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem 

Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” 

Wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  
  dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy  

w ramach „Małych projektów” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

I. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy na małe projekty: 

Od  14 grudnia 2009 roku do 11 stycznia 2010 roku  od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach  
od 8.00 do 15.00 

II. Miejsce składania wniosków: 
Wnioski wraz załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze  Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa 
Działania „Brynica to nie granica” – Pyrzowice ul. Centralna 5 , 42-625 Ożarowice 

III. Tryb składania wniosków: 
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na  odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji 
papierowej. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Wnioski należy składać osobiście  
w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. 
 

IV. Limit środków dostępnych w konkursie: 
Na operacje z zakresu małych projektów w 2009 roku wynosi  319.644.,00 zł., przy czym  całkowity koszt 
projektu nie może być niższy niż 4,5 tys. zł ani wyższy niż 100 tys. zł. Maksymalny poziom dofinansowania 
wynosi 70% kosztów kwalifikowanych. Jednak wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie 
może przekroczyć 25 tys. zł. 
  

V. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy: 
Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej 
www.lgd-brynica.pl oraz na stronie Samorządu Województwa Śląskiego www.prow.silesia-region.pl .  
Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją i rozporządzeniem Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 
pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z póź. zm.).  
 

VI. Kryteria wyboru małych projektów przez LGD „Brynica to nie granica” 
Kryteria wyboru operacji oraz karta oceny zgodności operacji z LSR dla działania „Małe projekty” znajdują 
się na stronie internetowej www.lgd-brynica.pl  oraz na stronie Samorządu Województwa Śląskiego 
www.prow.silesia-region.pl oraz określone i opisane zostały w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Brynica to 
nie granica” (Rozdz. 9) i udostępniane są do wglądu w siedzibie Biura LGD Pyrzowice ul. Centralna 5,  
42-625 Ożarowice  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00  

VII. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru małych projektów przez LGD 
„Brynica to nie granica” 
 

 Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami 
 Oświadczenie wnioskodawcy 

 

Wszelkie informacje na temat konkursu  udzielane są w biurze LGD „Brynica to nie granica”  pod 
numerem telefonu:  (32) 380 23 28; e-mail:lgd@lgd-brynica.pl  

  


