
Europejski Fundusz Rolny na rzecz                   
  Rozwoju Obszarów Wiejskich  

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 

                              Zarząd Województwa Opolskiego 

na wniosek lokalnej grupy działania (LGD): Stowarzyszenie Kraina św. Anny, działającej na terenie gmin: Strzelce Opolskie, 

Jemielnica, Izbicko, Gogolin, Krapkowice, Zdzieszowice, Leśnica, Ujazd, Walce, Tarnów Opolski 

informuje o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 – 

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 

I. na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”,  

 Limit ogólny dostępnych środków: 2 977 983 zł, 

w tym:  

 w szczególności na realizację Przedsięwzięcia nr III. Urządzamy nowoczesne, sportowe i społeczne obiekty  

i przestrzenie 

 Limit dostępnych środków: 954 506 zł, 

 w zakresie dodatkowych zadań w ramach przedsięwzięcia: VI. Działania proekologiczne w Krainie św. Anny 

 Limit dostępnych środków: 2 023 477 zł, 

II. na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia 

celów tej osi, tzw. małych projektów,  

 Limit ogólny dostępnych środków: 677 815,88 zł, 

w tym:  

 w szczególności na realizację Przedsięwzięcia nr III. Urządzamy nowoczesne, sportowe i społeczne obiekty  

i przestrzenie 

 Limit dostępnych środków: 661 603,84 zł, 

 w zakresie dodatkowych zadań w ramach przedsięwzięcia: VI. Działania proekologiczne w Krainie św. Anny 

 Limit dostępnych środków: 16 212,04 zł 

III. na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw” 

 Limit ogólny dostępnych środków: 91 463 zł, 

w tym:  

 Limit dostępnych środków: 71 463 zł, 

 w zakresie dodatkowych zadań w ramach przedsięwzięcia: VI. Działania proekologiczne w Krainie św. Anny 

 Limit dostępnych środków: 20 000 zł 

IV. na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej” w zakresie dodatkowych zadań w ramach przedsięwzięcia: VI. Działania proekologiczne  

w Krainie św. Anny 

 Limit dostępnych środków: 100 000 zł, 

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD, którego realizacja przyczyni się do 

osiągnięcia co najmniej: 

 jednego celu ogólnego zawartego w LSR, 

 jednego celu szczegółowego zawartego w LSR, 

 projekt wpisuje się w co najmniej 1 przedsięwzięcie zawarte w LSR. 

Termin składania wniosków: 30.09.2013 r. – 17.10.2013 r. 

Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać osobiście w biurze 

LGD, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, II piętro. Godziny przyjęć wniosków: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00  

do 13.00. W innych godzinach po uprzednim kontakcie telefonicznym (tel. 77 44 67 130-131). Do wniosku należy dołączyć 

wersję elektroniczną na dwóch płytach CD.  

Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy oraz inne niezbędne dokumenty udostępniane są w siedzibie LGD,  

w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego  

w Opolu, ul. Ozimska 19, VII p. oraz na stronach internetowych: Samorządu Województwa Opolskiego: www.opolskie.pl  

w zakładce PROW, LGD: www.annaland.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl. 

Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w siedzibie LGD lub telefonicznie pod nr 77 44 67 130-131. 

 
 

 

 
Ogłoszenie opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

http://www.opolskie.pl/
http://www.annaland.pl/
http://www.arimr.gov.pl/

