
Nabory wniosków już jesienią tego roku !!! 
 
Szanowni Państwo, 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” informuje o możliwości składania 
wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących zakresach tematycznych: 
 
Ø Podejmowanie działalności gospodarczej / premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

dla osób fizycznych ubezpieczonych w ZUS w wysokości 50 000,00 zł. – limit środków 
zaplanowanych w pierwszym naborze: 350 000,00 zł  
 

Ø Rozwój działalności gospodarczej / wsparcie w formie refundacji do poziomu 70% kosztów 
kwalifikowanych (kosztów netto) dla firm z obszaru gmin – członków LGD „Puszcza 
Kozienicka” – limit środków zaplanowanych w pierwszym naborze: 1 200 000,00 zł.  

 
Ø Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej lub kulturalnej / wsparcie w formie refundacji do poziomu 63,63 % kosztów 
kwalifikowanych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych (np. gmin) i do 
poziomu 100 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów – limit 
środków zaplanowanych w pierwszym naborze:  1 350 000,00 zł.  
 

I. Termin składania wniosków: 
- Podejmowanie działalności gospodarczej - 10.10.2016r. – 07.11.2016r. 
 
- Rozwój działalności gospodarczej - 10.10.2016r. – 08.11.2016r. 
 
- Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - 10.10.2016r. – 07.11.2016r. 

 
II. Formularze wniosków wraz z opisem procedury naboru i wyboru operacji, kryteria oceny 

projektów dostępne są już na stronie internetowej LGD: www.lgdkozienice.pl. 
 

III. Miejsce składania wniosków: 
Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w biurze LGD ul. Kopernika 8/17 w 
Kozienicach, w terminach które wkrótce zostaną dla Państwa opublikowane. O terminie złożenia 
wniosku decyduje data wpływu do biura LGD „Puszcza Kozienicka”. 
 
LGD „Puszcza Kozienicka” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. 
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura LGD. Biuro LGD czynne jest od poniedziałku 
do piątku w godz. 9.00–17.00, telefon (48) 366 18 99,  tel. kom. 793 864 252 email: 
biuro@lgdkozienice.pl.  
 
Serdecznie zapraszamy !! 

 
Irena Bielawska  

 
Kierownik Biura Projektu 
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