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

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020, PODDZIAŁANIE 19.2 „WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI
W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ”

INFORMACJA O NABORACH WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ OPERACJI
PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
Podhalańska Lokalna Grupa Działania, działająca na terenie gmin: Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko,
Poronin, Szaflary, informuje o możliwości składania wniosków, na operacje w zakresie:
I.

Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących
przedsiębiorstwami spożywczymi w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji,
przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania
tej żywności na rynek przy czym podstawą działalności w tym inkubatorze jest przetwarzanie
żywności
w ramach Przedsięwzięcia 2.2.1. Wykorzystanie potencjału produktów lokalnych na rzecz rozwoju lokalnej
przedsiębiorczości – rozwój przetwórstwa produktów lokalnych / Tworzenie i rozwój inkubatorów
przetwórstwa lokalnego/ . → pula środków 500.000,00 zł.
Szczegóły w zakresie warunków udzielenia wsparcia wskazane będą w ogłoszeniu o naborze nr
1/2018
Termin przyjmowania wniosków: 15.03.2018 – 28.03.2018.

II.

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD poprzez podejmowanie działalności gospodarczej,
w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. PREMIA NA START - wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej, w
tym opartej na innowacjach i zakładanych przez osoby z grup defaworyzowanych.
→ pula środków w naborach:
- 320 000,00 zł dla operacji realizujących wskaźnik: Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego
przedsiębiorstwa /w tym przedsiębiorstw wprowadzających innowacje/
- 880 000,00 zł dla operacji realizujących wskaźnik: Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego
przedsiębiorstwa przez osoby z grup defaworyzowanych, w tym przedsiębiorstw wprowadzających
innowacje
Szczegóły w zakresie warunków udzielenia wsparcia wskazane będą w ogłoszeniu o naborze nr
2/2018 oraz 3/2018. Termin przyjmowania wniosków: 15.03.2018 – 28.03.2018.

Wnioski będzie można składać w terminie naboru, w sposób i w trybie podanym w ogłoszeniach o naborach wniosków
na stronie www.podhalanska.pl → zakładka Nabory 2018
Ogłoszenia o naborach pojawią się 01.03.2018 r. na stronie internetowej www.podhalanska.pl/nabory/2018-2/ .
WSZELKIE INFORMACJE NIEZBĘDNE DLA PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKÓW, UDZIELANE SĄ W
BIURZE PODHALAŃSKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA:
BIAŁY DUNAJEC, UL. JANA PAWŁA II 310
TEL. 18 20 11 543, kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 15:00, E-MAIL.: info@podhalanska.pl

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE PRZED NABORAMI W DNIU 02.03.2018
SZCZEGÓŁY I FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA WWW.PODHALANSKA.PL

