
  

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Ogłoszenie opracowane w biurze LGD Ziemia Chełmońskiego. 

 Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, 

przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki dla naboru wniosków  

o przyznanie pomocy na 

Przedsięwzięcie 1.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do  2023 roku  

(Ogłoszenie nr 2/2016) 

Cel ogólny LSR 

1. Wsparcie rozwoju gospodarczego i konkurencyjności obszaru LSR do 2023 roku 

Cel szczegółowy LSR 

1.1 Rozwój  przedsiębiorczości na obszarze LSR  do 2023 roku 

Przedsięwzięcia 

1.2.1. Rozwój  przedsiębiorstw  

Zakres tematyczny naboru 

Przedsięwzięcie 1.2.1 Rozwój przedsiębiorstw  

Zakresy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków 

i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020: 

  § 2 ust. 1. pkt. 2 litera c - Rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących 

operacje w tym zakresie.  

 § 2 ust. 1. pkt. 3 - Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze 

wiejskim objętym LSR.  

 § 2 ust. 1. pkt. 4 - Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie 

lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z 

dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

Wskaźnik rezultatu dla celów szczegółowych 1 
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