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

Zarząd Województwa Opolskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem Partnerstwa Borów Niemodlińskich wniosków o przyznanie po-
mocy w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013 na:
I. Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

● termin składania wniosków: 26.10.2009 r. – 9.11.2009 r.
● limit dostępnych środków: 956 753,50 zł
● Beneficjenci: Gmina, instytucja kultury dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, osoby 

prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność praw-
ną działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, 
o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyzna-
nia, organizacja pozarządowa  o statusie organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), której cele statutowe są zbieżne z celami działania „Od-
nowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013 - które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR Lokalnej Gru-
py Działania: Partnerstwo Borów Niemodlińskich - lub prowadzą działalność na tym obszarze.

II. Operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnię-
cia celów tej osi, tzw. małych projektów
● termin składania wniosków: 26.10.2009 r. – 9.11.2009 r.
● limit dostępnych środków: 229 620,84 zł
● Beneficjenci: 

1) osoby fizyczne zamieszkujące lub prowadzące działalność gospodarczą na obszarze objętym Lokalną Strate-
gią Rozwoju (LSR) Partnerstwa Borów Niemodlińskich, 

2) osoby prawne  albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają 
zdolność prawną i posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR Lokalnej Grupy Działania: Partnerstwo Bo-
rów Niemodlińskich - lub prowadzą działalność na tym obszarze :
● działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Pol-

skiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności su-
mienia i wyznania 

● utworzonym na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia. 
III. Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej”
● termin składania wniosków: 26.10.2009r. – 9.11.2009 r.
● limit dostępnych środków: 191 350,70 zł
● Beneficjenci: Osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik.
IV. Miejsce składania wniosków: wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie 

LGD: Partnerstwo Borów Niemodlińskich w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34 (II piętro), 49-100 Nie-
modlin, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

V. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz inne dokumenty:
● wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy, 
● wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
● kryteria wyboru operacji przez LGD określone w LSR, udostępniane są w siedzibie LGD: Partnerstwa Borów 

Niemodlińskich, w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Ozimska 19, VIIp. oraz na stronie internetowej Samorządu Województwa 
Opolskiego www.opolskie.pl w zakładce PROW, na stronie internetowej LGD: Partnerstwo Borów Niemodliń-
skich www.boryniemodlinskie.pl w dziale „Info dla beneficjentów”.

VI. Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w siedzibie LGD: Partnerstwo Borów Niemodlińskich lub 
telefonicznie pod numerem 077 460 63 51 lub e-mail: niemodlinskie@op.pl

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


