
Szansa na unijne pieniądze! 

Zapraszamy do składania wniosków w ramach działań „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i 

rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, a także 

dla Małych Projektów poprzez LGD Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego serdecznie zaprasza do składania za pośrednictwem Lokalnej 

Grupy Działania Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich wniosków o 

przyznanie pomocy w ramach działania 4.13 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, 

które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz na 

małe projekty tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale 

przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Wnioski można składać w terminie:  

od 12.03.2012 r. do 2.04.2012 r. 

Miejsce składania wniosków: 

Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich,  

ul. Z. Krasińskiego 85, w Gryfinie,  

w poniedziałek w godzinach od 10.00 do 18.00 

od wtorku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.  

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

Mamy do Państwa dyspozycji następujące limity środków:  

- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 255 000,00 zł 

- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 175 000,00 zł 

- Odnowa i rozwój wsi – 406 500,00 zł 

- Małe projekty – 303 356,32 zł 

W tej edycji naborów, aby projekt mógł mieć możliwość otrzymania  dofinansowania powinien: 

1) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw –uzyskać minimum 40 punktów na 100 możliwych, 

2) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – uzyskać minimum 40 punkty na 100 możliwych, 

3) Odnowa i rozwój wsi – uzyskać minimum 40 punktów na 100 możliwych, 

4) Małe projekty – uzyskać minimum 40 punktów na 100 możliwych. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów 

wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy można znaleźć w siedzibach oraz na stronach 

internetowych następujących instytucji:  



 Lokalnej Grupy Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich www.dirow.pl – 

rozdział „Nabory wniosków”  

 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: www.prow.wzp.pl – rozdział „nabór 

wniosków”. 

Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące naborów w biurze Lokalnej Grupy Działania 

Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pytania można również kierować  na adres email: 

sekretariat@dirow.pl lub telefonicznie 91/ 419 08 91, 516 196 740. 

 

http://www.dirow.pl/
http://www.prow.wzp.pl/
mailto:sekretariat@dirow.pl

