OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
Zarząd Województwa Podkarpackiego
Informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013
w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działao Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
za pośrednictwem
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „KRAINA NAFTY”
działającej na terenie gmin:
Chorkówka, Dukla, Iwonicz – Zdrój, Jedlicze, Miejsce Piastowe

Termin składania wniosków:
Od 31 grudnia 2009 r. do 28 stycznia 2010 r.
Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania „KRAINA NAFTY”, 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14,
w godzinach pracy biura, tj. poniedziałek i środa w godzinach 10:00 - 17:00,
wtorek, czwartek i piątek w godzinach 9:00 – 15:00.
Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składad bezpośrednio
w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.
Wnioski należy składad na formularzu udostępnionym na stronach internetowych: Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.si.podkarpackie.pl
oraz Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” pod adresem: www.krainanafty.pl.
Wnioski można również pobrad bezpośrednio w instytucjach wskazanych powyżej.

Kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Nafty”, określone w Lokalnej
Strategii Rozwoju oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Lokalną
Grupę Działania udostępnione są na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego pod adresem: www.si.podkarpackie.pl oraz Lokalnej Grupy Działania „Kraina
Nafty” pod adresem: www.krainanafty.pl oraz do wglądu w biurze Lokalnej Grupy Działania
„Kraina Nafty”.
Limit dostępnych środków na operacje z zakresu „Małych projektów” w 2009 r. wynosi
410 000 zł. (słownie: czterysta dziesięd tysięcy złotych).
Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskad w siedzibie Biura Lokalnej Grupy
Działania „Kraina Nafty” przy ul. Dworskiej 14, 38-430 Miejsce Piastowe oraz pod nr telefonu
725 995 723.

Karta oceny zgodności wg lokalnych kryteriów
Imię i nazwisko osoby oceniającej ………………………………….

Wniosek nr:……………………..……. złożony przez:………………….……………………
Nazwa operacji:……………………………………………………………..………………….
Działanie PROW 2007-2013, oś Leader:
Wdrażanie LSR – małe projekty

Wdrażanie LSR – małe projekty

Typ
operacji

Lokalne kryteria oceny operacji
Wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów (0-3):
- zrealizował ponad 3 projekty - 3 pkt
- zrealizował od 2-3 projektów - 2 pkt
- zrealizował 1 projekt - 1 pkt
Wnioskowana kwota pomocy wynosi:
- mniej niż 10 tys. zł – 10 pkt
- od 10 tys. zł do 15 tys. zł – 5 pkt
- powyżej 15 tys. zł – 1 pkt
Działalnośd, której dotyczy operacja, jest oparta o wykorzystanie lokalnych
zasobów albo lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego lub
przyrodniczego:
- jednego z wymienionych czynników – 2 pkt
- dwóch wymienionych czynników – 4 pkt
- trzech wymienionych czynników – 6 pkt
Operacja jest komplementarna w stosunku do innych operacji/projektów
zrealizowanych na obszarze wdrażania LSR
- z więcej niż jedną operacją -10 pkt
- z jedną operacją - 5 pkt
Realizacja operacji przyczyni się do pobudzania aktywności społeczności i
wzmocnienia ich więzi z miejscem zamieszkania
tak -5 pkt
nie – 0 pkt
Operacja będzie realizowana w przez wnioskodawcę z udziałem:
- więcej niż 3 innych podmiotów – 8 pkt
- od 1 do 3 innych podmiotów – 4 pkt
- bez udziału innych podmiotów – 2 pkt
SUMA PUNKTÓW

………….…………

………………………..………..
data
czytelny podpis oceniającego
Maksymalna ilośd punktów (42 pkt) stanowi 100%
Projekt kwalifikuje się do dofinansowania po otrzymaniu minimum 50% punktów

Przyznana
ocena

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji
przez LGD „Kraina Nafty”:

1. Oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych.

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lokalną Grupę Działania „Kraina
Nafty”, ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe oraz Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego, al. Cieplioskiego 4, 35-010 Rzeszów, moich danych osobowych zawartych
w dokumentach składanych w związku z ubieganiem się o przyznanie pomocy na działanie „Małe
projekty”, realizowanego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - dla potrzeb niezbędnych do jego
realizacji oraz dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Jednocześnie oświadczam i przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, ul. Dworska 14,
38-430 Miejsce Piastowe oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,
al. Cieplioskiego 4, 35-010 Rzeszów.
2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi wniosku
składanego w ramach działania „Małe projekty”.
3. Mam prawo dostępu do wglądu moich danych osobowych i ich poprawiania.

...............................................................
(miejscowośd, data)

................................................................
(czytelny podpis Wnioskodawcy)

