
 

 
 
Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem 
Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” w ramach działania 413 „Wdrażanie 
Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 na operacje: 

 które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie  
w kierunku działalności nierolniczej” 

 które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw”  

 które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi” 
 które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do 

osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe Projekty 
 

I. Termin 
 

Wyznacza się termin składania wniosków o przyznanie pomocy od dnia 18 maja 2011r.  
do 31 maja 2011r. do godz. 14.00. 

 
II. Miejsce i tryb składania wniosków 

 
Wnioski wraz z załącznikami należy składać osobiście w wersji papierowej i elektronicznej na 

płycie CD lub DVD, w siedzibie Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” przy ul. gen. Wł. 
Sikorskiego 11, lok. 413, 05-119 Legionowo, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Numer telefonu 
do biura: /22/ 76 40 413.  Złożenie  wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia 
wniosku, numer nadany przez LGD oraz jest opatrzone pieczęcią i podpisane przez pracownika LGD 
przyjmującego wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby Związku 
Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą 
elektroniczną nie będą uwzględniane. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do 
reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada 
wnioskodawca. 
 

III. Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy:  
 
Wzory formularzy wniosków wraz z załącznikami oraz instrukcje wypełniania wniosków znajdują się na 
stronach internetowych: LGD – www.partnerstwozalewu.org.pl, Samorządu Województwa Mazowieckiego – 
www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl. 
 

IV.  Lokalne kryteria wyboru LGD stosowane w karcie oceny zgodności operacji, znajdują się na stronie 
www.partnerstwozalewu.org.pl. 
 

V. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: 
1. Operacja powinna przyczynić się do realizacji co najmniej jednego celu ogólnego, a w ramach 

niego 1 celu szczegółowego LSR. Operacja powinna być zgodna z co najmniej jednym 
przedsięwzięciem. 

2. Minimalna liczba punktów, jaką trzeba uzyskać, aby otrzymać dofinansowanie: 
Nazwa działania Minimalna liczba pkt Maksymalna liczba pkt 
Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej 

76 pkt 150 pkt 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 83 pkt 165 pkt 
Odnowa i rozwój wsi 58 pkt 115 pkt 
Małe projekty 63 pkt 125 pkt 
 

VI. Limit dostępnych środków: 
 w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 751 048,00 zł 
 w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 2 071 948,00 zł 
 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" – 400 000,00 zł 
 w ramach tzw. „małych projektów” – 1 324 004,00 zł 

 
Związek Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” oferuje bezpłatną pomoc  

i doradztwo w przygotowaniu wniosku. Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie LGD 
„Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413, 05-119 Legionowo, od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8.00-16.00; tel./fax (22) 76-40-413; e-mail: biuro@partnerstwozalewu.org.pl. 
 

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. 

http://www.partnerstwozalewu.org.pl/

