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Ogłoszenie nr 2/2017 
z dnia 01.12.2016r. (ogłoszenie krótkie-plakat informujący) o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż 

LGD w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Kraina św. Anny na lata 2014-2020. 

Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny realizujący Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (LSR), finansowaną ze środków 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działający na obszarze gmin: Strzelce Opolskie, Krapkowice, Zdzieszowice, Gogolin, Tarnów Opolski, 

Leśnica, Jemielnica, Ujazd, Walce, Izbicko ogłasza nabór wniosków na realizacje operacji: 

Rozwijanie działalności gospodarczej  

w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie 

w ramach Przedsięwzięcia nr VII. Wzmocnienie rozwoju zrównoważonej przedsiębiorczości 

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru wynosi:  

2 013 266, 27 zł 

Zakres tematyczny odpowiada zapisom LSR Stowarzyszenia Kraina św. Anny na lata 2014-2020 przez realizację: 

Celu ogólnego 2.0: Zrównoważony rozwój i przedsiębiorczość w Krainie św. Anny -> Celu szczegółowego 2.2: Rozwój przedsiębiorczości sprzyjający 

tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy -> Przedsięwzięcia nr VII. Wzmocnienie rozwoju zrównoważonej przedsiębiorczości 

Wskaźniki produktu: 

1) Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa. 

2) Liczba szkoleń podnoszących kompetencje w zakresie istniejącej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. 

TERMIN I MIEJSCE: 

od 15 grudnia 2016 r. – do 2 stycznia 2017 r. 

od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godz. od 09.00 do 13.00 

w dniu  28 grudnia 2016r. – od 14.00 do 18.00 

Biuro Stowarzyszenia Kraina św. Anny ul. Kilińskiego 1 (II piętro), 47-303 Krapkowice 

Aktualny w trakcie naboru wniosek wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami niezbędnymi dla potwierdzenia spełniania określonych kryteriów wyboru 

operacji (jeżeli dotyczy) należy złożyć bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w siedzibie Stowarzyszenia.  

 

Wnioski nadsyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną, faksem, kurierem nie będą podlegały ocenie.  

 

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej oraz w 2 wersjach elektronicznych na płytach CD (opisane tytułem operacji, imieniem i nazwiskiem/nazwą 

wnioskodawcy) w Biurze Stowarzyszenia Kraina św. Anny, wpięty do segregatora (nie trwale spięty). Za prawidłowe sporządzanie wniosku odpowiada 

wnioskodawca. 

Forma wsparcia wynikająca z LSR:  

Pomoc na realizacje operacji ma postać refundacji kosztów kwalifikowalnych. Poziom dofinansowania: 70% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku 

podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 

 Limity wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem: minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł; a maksymalna kwota pomocy  

nie więcej niż 300 000,00 zł kosztów kwalifikowalnych. 

PEŁNE OGŁOSZENIE, dokumenty oraz formularze są dostępne na stronie: 

www.annaland.pl oraz w biurze Stowarzyszenia 

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą o statusie mikro i małe przedsiębiorstwo do złożenia wniosków. 

http://www.annaland.pl/

