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Zńącznik nr 6 do Ogłoszenia o naborzę wniosków rv 4l2aW.

Karbowo, dnia I7.II.2aI7 r.

ObowiązująGe w ramach naboru warunki udzielania wsparcia:

W imieniu Stowarzyszenia,,Lokalna Grupa DzińańaPajezierze Brodnickie' uprzejmie
informujemy o obowiązujących w ramach naboru dla konkursu o numerze 412017 warunkach
udzielenia wsparcia:

1. W ramach naboru obowiązują warunki wynikające z Rozpotządzeńa Ministrą
Rolnictwa i Ronlroju Wsi z dńa 24 września 2ań r. w sprawie szczegółowych
warunków i Ębu ptzyntawańa pomocy finansowej w ramach poddziałania

,,Wsparcie na wdreźanie operacji w ramach strategii roz,woju lokalnego kierowanego
plzęz społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 (Dz.U. poz. 1570 zpóźn. mt.).

2. Złożetie w terminie, miejscu i zgodnym z zaktesem pd dziŃańa wskazanytrr w
ogłoszeniu o nabotze wniosków kompletrie wypełnionego wniosku w wersji
papierowej i na nośniku elektronicznym wraz z zńączńkami a przlmańe pomocy.

3. Złażeńę wypełnionych oświadczeń wymaganych do uzyskania punktów w ramach
lokalnych @eriów wyboru operacji.

4. Zakłada reatizację celów ogólnych i szczegółowych LS& prz.ez osiąganie
zaplanowanych w LSR wskaźników.

5. Ęeracja jest zgodna z Programem Rozrłoju Obszarów Wiejskich na lata 20t4 -
2020, w tylrr z vrarunkami udzielenia wsparcia oraz z fonrrą wsparcia wskazaną w
ogłoszeniu o naborze.

6. Operacja jest zgodna z zaktęsemtematyczrym,ktory został wskazany w ogłoszeniu o
nńorze.

7. Operacja uzyska wskazaną w ogłoszeniu minimalną wymaganą liczbę punktów w
ramach oceny według lokalnych Ęrteriów wyboru tj. 6 pkt.:

- w przypadku uzyskania równej ilości punktóvr wyższ.e miejsce na liście uzyska
operacją gózie wnioskująpy występuje o mniejsze procentowo środki finansowe w
ńr""to do kosźów całkowitych operacji. Gdy to kryterium nie będzie mogło mieć
zastosowaniato wyższ,e miejsce na liścię tlzyska wniosek z ńższą kwoĘ całkowią
operacji. Gdy i to kryterium nie Ędzie miało zaslosowaniatowższe miejsce na liście
operacji wybranych uzyska wniosek ńożnny wcześniej do biura LGD. O terminie
ńażeńawniosku decyduje dataotaz godzinajego złożenia do birna LGD.
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