"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszańw

Wiejskidl Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Załącnkm 6 do Ogłoszenia o naborze wniosków nr

5/2017.

Karbowo, dnia |7.1I.2aI7 r.
Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielania wsparcaa:
W imieniu Stowarzyszenia,,Lokalna Grupa DńŃaŃaPojezierze Brodnickie' uprzejmie
informujemy o obowiązujących w ramach naboru dla konkursu o numelze 512017 warunkach
udzielenia wsparcia:

1. W ramach naboru obowiązują warunki wynikające z Rozporr.ądzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dńa ż4 wrzęśnia2015 r. w sprawie szczegołowych
warunków i trybu przymawania pomocy finansowej w ramach poddziałania

,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność"objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich nalata20142020 (Dz. U.poz. 1570 zpóźn an.).
2. Złożęnięw terminie, miejsgu i zgodnym z zaktesem pod dńńańa wskazanym w
naborze wniosków kompletrrie wypeŁrionego wniosku w wersji
ogłoszeniu
papierowej i na nośnikuelektronicznym wtaz z zńącmilanri o przyanańe pomocy.
3. Złożerrńe wypełnionych oświadczeń wymaganych do uzyskania punktów w ramach
lokalnych Ęrteriów wyboru operacji.
szczegółowych LSR, przez osiąganie
4. ZakJana realizację celów ogólnych
zaplanowanych w LSR wskaźrików.
5. Operacja jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014
2a20, w łm z warunkami udzielenia wsparcia otaz z fornrą wsparcia wskazaną w
ogłoszeniu o naborzę.
6, Operacja jest zgodtta z zakresemtsnaĘcznym,który został wskazany w ogloszeniu o
nabołzs.
7. Operacja uzyska wskazaną w ogłoszeniu minimalną wymaganą liczbę punktów w
ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru tj. 4,4 pkt:
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- w przypadku uryskania równej ilościpunktów wyższLe miejsce na liścieuzyska
operacją gdńe wnioskujący występuje o mniejsze procentowo środkifinansowe w

stosunku do kosztów całkowitych operacji. Gdy to kryterium nie będzie mogło mieć
zastosowania to wyższr miejsce na liścieuzyska wniosek z rlŁszą kwoĘ całkowiĘ
operacji. Gdy i to kryterium nie Ędzie miało zastosowaniatowyższe miejsce na liście
operacji wybranych vzyska wniosek ńożsny wcześniejdo biura LGD. O tęrminię
złożeńawniosku decyduje dataoruz godzina jego ńożeńado biura LGD.
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