
                                                                      

      
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziania „Partnerstwo Integracja Turystyka” 
www.lgdpit.pl 

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo 

Integracja Turystyka” działającego na terenie gmin: Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Ruja 

w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem  Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

ogłasza konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje: 

1. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” - limit 

dostępnych środków: 213 113,00 zł  

2. Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia 

celów tej osi tzw. „Małe Projekty” - limit dostępnych środków: 55 036,84 zł 

Termin składania wniosków: od 15 lipca do 13 sierpnia 2013 r. do godz. 15:00 

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Partnerstwo Integracja Turystyka”, Jaśkowice Legnickie 49, 59-216 Kunice, od poniedziałku do piątku                  

w godz.: 08:00-15:00.  

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:  

1. Operacja musi być zgodna z: 

- co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR, 

- co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR, 

- co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR. 

2. Operacja musi uzyskać w ramach oceny na zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru: 

- co najmniej 3 punkty w przypadku działania Odnowa i rozwój wsi 

- co najmniej 6 punktów w przypadku działania Małe projekty 

 

Formularze wniosków oraz instrukcje wypełniania wniosków, wykaz dokumentów niezbędnych do przygotowania 

wniosków, kryteria wyboru operacji przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się 

uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia 

kryteriów wyboru operacji  określonych w LSR dostępne są w siedzibie LGD „Partnerstwo Integracja Turystyka”, na jej 

stronie internetowej www.lgdpit.pl oraz na stronie internetowej Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl. 

Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 09:00 do 15:00 w biurze LGD 

„Partnerstwo Integracja Turystyka” mieszczącym się w Jaśkowicach Legnickich 49 oraz pod numerem telefonu 76 85 

75 097, a także mailowo: biuro.pit@wp.pl. LGD „Partnerstwo Integracja Turystyka” zapewnia bezpłatną pomoc                  

w przygotowaniu wniosku. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca. Dodatkowe informacje 

można znaleźć na stronie www.prow.dolnyslask.pl i www.arimr.gov.pl. 

http://www.lgdpit.pl/
http://www.prow.dolnyslask.pl/
http://www.prow.dolnyslask.pl/
http://www.agrofundusze.lubuskie.pl/

