Zgodnie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 02 grudnia 2016
(znak sprawy UM15-6933-UM1510031/15 DOW.052.86.2015) Stowarzyszenie Puszcza Notecka
podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza nabory wniosków o numerach 1/2017, 2/2017, 3/2017,
4/2017 o udzielenie wsparcia z zakresów:
1/2017 - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub
rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust.1 pkt.6 Roz. MRiRW) - PXII Konserwacja i rewitalizacja zabytków
oraz udostępnianie ich społeczeństwu obszaru Puszczy Noteckiej

2/2017 - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub
rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust.1 pkt.6 Roz. MRiRW) - PX Kluczowe inwestycje w infrastrukturze
kulturalnej

3/2017 - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub
rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust.1 pkt.6 Roz. MRiRW) - PII Kluczowe inwestycje w infrastrukturze
turystyczno-rekreacyjnej

4/2017 - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej (§2 ust.1 pkt.2c Roz.
MRiRW) - PI: Wspieranie tworzenia i rozwoju podmiotów gospodarczych

Wnioski w ramach wszystkich naborów przyjmowane będą w terminie od 20.12.2016 r.
do 09.01.2017 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy.

Ogłoszenie numer 1/2017
Stowarzyszenie Puszcza Notecka z siedzibą w Międzychodzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku wraz z późniejszymi zmianami informuje, że ogłasza nabór
wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 z
wyłączeniem projektów grantowych zgodnie z planowanym harmonogramem planowanych naborów na
następujące zakresy tematyczne (przedsięwzięcia):
PXII Konserwacja i rewitalizacja zabytków oraz udostępnianie ich społeczeństwu obszaru Puszczy
Noteckiej
Rodzaj operacji

Limit dostępnych środków na daną operację

Konserwacja i rewitalizacja zabytków

200 000 zł

ŁĄCZNA KWOTA NABORU

200 000 zł

Termin składania wniosków
Rodzaj operacji
Wysokość pomocy
Wysokość wsparcia
Rodzaj beneficjenta
Miejsce składania wniosków
wraz z załącznikami
wskazanymi w
rozporządzeniu

20 grudnia 2016 – 9 stycznia 2017
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust.1 pkt.6 Roz. MRiRW)
Dla jednostek finansów publicznych bez ograniczeń
Dla jednostek finansów publicznych 63,63% kosztów kwalifikowanych
Jednostki sektora finansów publicznych
Wniosek składany jest w formie papierowej (dwa egzemplarze) - osobiście w
biurze: Stowarzyszenie Puszcza Notecka, ul. Dworcowa 18, 64-400
Międzychód

Forma wsparcia
Minimalne wymagania

Wskaźnik realizacji naboru
Lokalna Strategia Rozwoju,
Procedury i kryteria wyboru
operacji
Informacje dodatkowe

Formularze wniosku o
udzielenie wsparcia,
wniosku o płatność i umowy

Oraz w wersji elektronicznej nagrany na nośniku elektronicznym (na płycie
CD/DVD) lub w formie dokumentu elektronicznego poprzez stronę
www.puszczanotecka.org
Dotacja bez prefinansowania
Spełnienie warunków dostępu do programu, zgodności z celami ogólny,
szczegółowymi oraz wskaźnikami w LSR oraz uzyskanie co najmniej 40
punktów podczas oceny zgodnie z kryteriami oceny
28. liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim
w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach strategii – 1 szt.
Dostępne na stronie: www.puszczanotecka.org

Informacji udziela biuro Stowarzyszenia Puszcza Notecka – Dworcowa 18,
64-400 Międzychód osobiście po uprzednim kontakcie telefonicznym
506 087 607 lub mailowo biuro@puszczanotecka.org
Strona UMWW Departament PROW:
http://www.prow.umww.pl/index.php?option=com_content&view=article&i
d=877&Itemid=266 oraz www.puszczanotecka.org

Ogłoszenie numer 2/2017
Stowarzyszenie Puszcza Notecka z siedzibą w Międzychodzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku wraz z późniejszymi zmianami informuje, że ogłasza nabór
wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 z
wyłączeniem projektów grantowych zgodnie z planowanym harmonogramem planowanych naborów na
następujące zakresy tematyczne (przedsięwzięcia):
PX Kluczowe inwestycje w infrastrukturze kulturalnej
Rodzaj operacji
Inwestycje w infrastrukturze kulturalnej
ŁĄCZNA KWOTA NABORU
Termin składania wniosków
Rodzaj operacji
Wysokość pomocy
Wysokość wsparcia
Rodzaj beneficjenta
Miejsce składania wniosków
wraz z załącznikami
wskazanymi w
rozporządzeniu

Forma wsparcia
Minimalne wymagania

Wskaźnik realizacji naboru
Lokalna Strategia Rozwoju,
Procedury i kryteria wyboru
operacji

Limit dostępnych środków na daną operację
503 404 zł
503 404 zł

20 grudnia 2016 – 9 stycznia 2017
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust.1 pkt.6 Roz. MRiRW)
Dla jednostek finansów publicznych bez ograniczeń
Dla jednostek finansów publicznych 63,63% kosztów kwalifikowanych
Jednostki sektora finansów publicznych
Wniosek składany jest w formie papierowej (dwa egzemplarze) - osobiście w
biurze: Stowarzyszenie Puszcza Notecka, ul. Dworcowa 18, 64-400
Międzychód
Oraz w wersji elektronicznej nagrany na nośniku elektronicznym (na płycie
CD/DVD) lub w formie dokumentu elektronicznego poprzez stronę
www.puszczanotecka.org
Dotacja bez prefinansowania
Spełnienie warunków dostępu do programu, zgodności z celami ogólny,
szczegółowymi oraz wskaźnikami w LSR oraz uzyskanie co najmniej 40
punktów podczas oceny zgodnie z kryteriami oceny
26. Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie
w ramach realizacji LSR – 5 szt.
Dostępne na stronie: www.puszczanotecka.org

Informacje dodatkowe

Formularze wniosku o
udzielenie wsparcia,
wniosku o płatność i umowy

Informacji udziela biuro Stowarzyszenia Puszcza Notecka – Dworcowa 18,
64-400 Międzychód osobiście po uprzednim kontakcie telefonicznym
506 087 607 lub mailowo biuro@puszczanotecka.org
Strona UMWW Departament PROW:
http://www.prow.umww.pl/index.php?option=com_content&view=article&i
d=877&Itemid=266 oraz www.puszczanotecka.org

Ogłoszenie numer 3/2017
Stowarzyszenie Puszcza Notecka z siedzibą w Międzychodzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku wraz z późniejszymi zmianami informuje, że ogłasza nabór
wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 z
wyłączeniem projektów grantowych zgodnie z planowanym harmonogramem planowanych naborów na
następujące zakresy tematyczne (przedsięwzięcia):
PII Kluczowe inwestycje w infrastrukturze turystyczno-rekreacyjnej
Rodzaj operacji
Inwestycje w infrastrukturze turystyczno-rekreacyjnej

Limit dostępnych środków na daną operację

ŁĄCZNA KWOTA NABORU
Termin składania wniosków
Rodzaj operacji
Wysokość pomocy
Wysokość wsparcia
Rodzaj beneficjenta
Miejsce składania wniosków
wraz z załącznikami
wskazanymi w
rozporządzeniu

Forma wsparcia
Minimalne wymagania

Wskaźnik realizacji naboru
Lokalna Strategia Rozwoju,
Procedury i kryteria wyboru
operacji
Informacje dodatkowe

Formularze wniosku o
udzielenie wsparcia,
wniosku o płatność i umowy

2 096 596 zł
2 096 596 zł

20 grudnia 2016 – 9 stycznia 2017
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust.1 pkt.6 Roz. MRiRW)
Dla jednostek finansów publicznych bez ograniczeń
Dla jednostek finansów publicznych 63,63% kosztów kwalifikowanych
Jednostki sektora finansów publicznych
Wniosek składany jest w formie papierowej (dwa egzemplarze) - osobiście w
biurze: Stowarzyszenie Puszcza Notecka, ul. Dworcowa 18, 64-400
Międzychód
Oraz w wersji elektronicznej nagrany na nośniku elektronicznym (na płycie
CD/DVD) lub w formie dokumentu elektronicznego poprzez stronę
www.puszczanotecka.org
Dotacja bez prefinansowania
Spełnienie warunków dostępu do programu, zgodności z celami ogólny,
szczegółowymi oraz wskaźnikami w LSR oraz uzyskanie co najmniej 40
punktów podczas oceny zgodnie z kryteriami oceny
2. liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej – 27 szt.
Dostępne na stronie: www.puszczanotecka.org

Informacji udziela biuro Stowarzyszenia Puszcza Notecka – Dworcowa 18,
64-400 Międzychód osobiście po uprzednim kontakcie telefonicznym
506 087 607 lub mailowo biuro@puszczanotecka.org
Strona UMWW Departament PROW:
http://www.prow.umww.pl/index.php?option=com_content&view=article&i
d=877&Itemid=266 oraz www.puszczanotecka.org

Ogłoszenie numer 4/2017
Stowarzyszenie Puszcza Notecka z siedzibą w Międzychodzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku wraz z późniejszymi zmianami informuje, że ogłasza nabór
wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 z

wyłączeniem projektów grantowych zgodnie z planowanym harmonogramem planowanych naborów na
następujące zakresy tematyczne (przedsięwzięcia):
PI: Wspieranie tworzenia i rozwoju podmiotów gospodarczych

Rodzaj operacji

Limit dostępnych środków na daną
operację

Operacje z wysokością kwoty pomocy do 25 000 (bez
konieczności zatrudnienia)
Operacje z wysokością pomocy powyżej 25 000 do
300 000zł (konieczność utworzenia miejsca pracy)
RAZEM:

Termin składania wniosków
Rodzaj operacji

Wysokość pomocy

Wysokość wsparcia
Rodzaj beneficjenta
Miejsce składania wniosków
wraz z załącznikami
wskazanymi w
rozporządzeniu

Forma wsparcia
Minimalne wymagania

Wskaźnik realizacji naboru
Lokalna Strategia Rozwoju,
Procedury i kryteria wyboru
operacji
Informacje dodatkowe

Formularze wniosku o
udzielenie wsparcia,
wniosku o płatność i umowy

400 000 zł
900 000 zł
1 300 000 zł

20 grudnia 2016 – 9 stycznia 2017
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności
gospodarczej (§2 ust.1 pkt.2c Roz. MRiRW)
- Wysokość kwoty pomocy do 25 tys. (bez zatrudnienia)
- Wysokość pomocy powyżej 25000 do 300 000zł (konieczność utworzenia
miejsca pracy)
dotacja do 70% kosztów kwalifikowanych
Istniejące przedsiębiorstwo spełniające statut mikro i małe
Wniosek składany jest w formie papierowej (dwa egzemplarze) - osobiście w
biurze: Stowarzyszenie Puszcza Notecka, ul. Dworcowa 18, 64-400
Międzychód
Oraz w wersji elektronicznej nagrany na nośniku elektronicznym (na płycie
CD/DVD) lub w formie dokumentu elektronicznego poprzez stronę
www.puszczanotecka.org
Refundacja
Spełnienie warunków dostępu do programu, zgodności z celami ogólny,
szczegółowymi oraz wskaźnikami w LSR oraz uzyskanie co najmniej 30
punktów podczas oceny zgodnie z kryteriami oceny
1B. liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 27
szt.
Dostępne na stronie: www.puszczanotecka.org

Informacji udziela biuro Stowarzyszenia Puszcza Notecka – Dworcowa 18,
64-400 Międzychód osobiście po uprzednim kontakcie telefonicznym
506 087 607 lub mailowo biuro@puszczanotecka.org
Strona UMWW Departament PROW:
http://www.prow.umww.pl/index.php?option=com_content&view=article&i
d=877&Itemid=266 oraz www.puszczanotecka.org

