
                                             
 

 

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH REALIZACJI 

LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NADWIŚLAOSKIEGO POGRANICZA MAZOWIECKO-KUJAWSKIEGO 

 

Nabór wniosków na działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, składanych przez 
beneficjentów z obszaru działania LGD Fundacji AKTYWNI RAZEM - Konkurs Nr 2/T/2011 

 
 

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy 
Działania Fundacji AKTYWNI RAZEM wniosków w ramach działania 4.13 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania 
pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. 
 
I . Termin, miejsce i tryb składania wniosków: 
Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 26 września 2011 r. do dnia 21 października 2011 r. do godz. 
15.00. Wnioski wraz z załącznikami należy składad w dwóch egzemplarzach bezpośrednio w siedzibie Fundacji 
znajdującej się przy ulicy Lipowej 6, 09-520 Łąck, w godz. 9.00 – 15.00. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. 
Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą 
wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby Fundacji AKTYWNI RAZEM. Wnioski 
nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. 
 
II. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy: 
Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD 
www.aktywnirazem.pl, Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz na stronie Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.  
 
III. Kryteria wyboru projektów przez LGD Fundację AKTYWNI RAZEM, określone w LSR: 
Lokalne kryteria przyjęte dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” znajdują się na stronie 
www.aktywnirazem.pl, w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Fundacji AKTYWNI RAZEM oraz w siedzibie LGD. 
 
IV. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru przez LGD operacji do finansowania: 

 Operacja została uznana za zgodną z LSR, tj. przyczyni się do osiągnięcia co najmniej jednego celu ogólnego, co 
najmniej jednego celu szczegółowego oraz jest zgodna z co najmniej jednym przedsięwzięciem planowanym 
do realizacji w ramach LSR. 

 Operacja uzyskała w wyniku oceny wartości merytorycznej co najmniej 50% maksymalnej możliwej do 
uzyskania liczby punktów. 

 
V. Limit dostępnych środków:  
Limit dostępnych środków w Konkursie Nr 2/T/2011 wynosi 650 000,00 zł. 

LGD Fundacja AKTYWNI RAZEM zapewnia bezpłatne doradztwo. Konsultacje będą się odbywały w biurze LGD po 
wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 
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