Zarząd Województwa Podlaskiego
podaje do publicznej wiadomości
informację o moŜliwości składania za pośrednictwem

Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 WdraŜanie Lokalnych
Strategii Rozwoju
dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działania 311 „RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
Termin składania wniosków:
od 01.02.2010 r. do 02.03. 2010 r.
Miejsce składania wniosków:
Wnioski wraz załącznikami w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej naleŜy składać osobiście w
Biurze Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia w Dobrzyniewie DuŜym, ul.
Białostocka 23, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00

Limit dostępnych środków :
100 000,00 zł

Beneficjenci:
O pomoc moŜe ubiegać się rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o
ubezpieczeniu społecznym rolników, lub małŜonek tego rolnika:
1) który:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku Ŝycia,
c) ma miejsce zamieszkania w miejscowości naleŜącej do jednej z Gmin: Dobrzyniewo
DuŜe, Jasionówka, Knyszyn, Krypno,
d) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów
rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str.1 z późn. zm.)
oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia lub przepisów
odrębnych,
e) nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej w ramach Planu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 – 2006 lub Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013,
f) jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o
ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy
poprzedzających miesiąc złoŜenia wniosku o przyznanie pomocy,
g) nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej,
2) jeŜeli za rok poprzedzający rok złoŜenia wniosku o przyznanie pomocy, do gruntów
rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez tego rolnika,
przyznano płatność do gruntów rolnych.

Beneficjenci, których operacje otrzymają pomoc, mogą ubiegać się o wyprzedzające
finansowanie w wysokości do 20 % kwoty pomocy.

Miejsce udostępnienia szczegółowych informacji:
Szczegółowe informacje dotyczące moŜliwości składania wniosków, w tym kryteria wyboru
operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie
pomocy, dostępne są:
1) na stronach internetowych:
•

Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia: www.krolewskigosciniecpodlasia.pl
w zakładce „Konkursy i przetargi"

•

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: www.wrotapodlasia.pl w
zakładce „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”

2) w siedzibach:
•

w Biurze Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia, ul. Białostocka 23, 16 - 002
Dobrzyniewo

DuŜe,

tel./

fax.

85

71

97 811,

mail:

krolewskigosciniecpodlasia@wp.pl,
•

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, w Departamencie Rozwoju
Obszarów Wiejskich, ul. Kleeberga 20, 15 – 691 Białystok.

Białystok, 2009-12-29

