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Sprawa: przekuzanie dokumentow aplikacyjnych - wniosku 0 przyznan!e pomocy dla dzlalania413 "Wdrllzal1ie 
lokalnych strategtlrozwoju" w zakresiemalych projektow 

W zwiazku z wejsciem w zycie z dniem 30 sierpnia br. rozporzqdzenia Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniajqcego rozporzqdzenie w sprawie 

szczegolowych warunkow i trybu przyznawania oraz wyplaty pomo cy jinansowej w ramach 

dzialania " Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju" objetego Programem Rozwoju Obszarow 

Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 158 poz. 1067) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

z dnia 7 marca 2007 r. 0 wspieraniu rozwoju obszarow wiejskich z udzialem srodkow 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich (Dz. U. Nr 64 poz. 

427, z pozn. zm.), zostal opracowany wriiosek 0 przyznanie pomocy w ramach dzialania 

413 Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie malych projekt6w (wersja 4z). 

Ww. formularz wniosku 0 przyznanie pomocy zostal wprowadzony zarzqdzeniem Prezesa 

ARiMR nr 109/2010 z dnia 27 wrzesnia 2010 r. zmienlajqcym zarzqdzenie w sprawie 

formularza wniosku 0 przyznanie pomocy w ramach dzialania "Wdraianie lokalnych 

strategii rozwoju" objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013 

dla malycb projektow. 

W zwiazku z powyzszym przekazuje w zalaczeniu formularz wniosku 0 przyznanie pomocy 

wraz z instrukcja jego wypelniania, w wersjach elektronicznych na plycie CD, z prosba 

o pilne zamieszczenie ww. dokurnentow na stronie internetowej . 

Jednoczesnie uprzejmie prosze 0 przekazanie obowiazujacego formularza wniosku do 

Lokalnych Grup Dzialania, za posrednictwem kt6rych Beneficjenci skladaja wnioski 

o przyznanie pomocy w rarnach niniejszego dzialania. 
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Majac na uwadze § 2 ww. nowelizacji rozporzadzenia informuje, it. zmienione zasady 

przyznawania pomocy oraz fonnularz wniosku 0 przyznanie pomocy w wersji 4z stosuje sie 

w przypadku naborow wniosk6w, w kt6rych dzien 30 sierpnia br. wypadal w trakcie trwania 

naboru (do wszystkich wniosk6w zlozonych w ramach naboru) oraz do wszystkich nabor6w 

rozpoczetych po 30 sierpnia br. 

W zwiazku z powyzszym w przypadku, gdy w ramach ww. nabor6w wnioski 0 przyznanie 

pomocy zostaly zlozone na poprzedniej wersji formularza - 3z, Wnioskodawcy beda 

zobowiazani w ramach uzupelnien I wyjasnien dokonac poprawy formularza wniosku, 

tj. zlozyc wniosek 0 przyznanie pomocy na nowym formularzu w wersji 4z. 

Weryfikacja powyzszych wniosk6w odbywac sie bedzie na nowej wersji procedury, ktora 

w najblizszym czasie zostanie przekazana do Samorzadow Wojew6dztw. 

W zwiazku z przyjetyrn sposobem postepowania zwracam sie z prosba 0 zamieszczenie na 

Panstwa stronie intemetowej wraz z fonnularzem wniosku ponizszej informacji: 

.Formularz wniosku 0 przyznanie pomocy w ramach dzialania }} Wdrazanie lokalnych 

strategii rozwoju " w zakresie malych projektow obowiqzuje od dnia 30 sierpnia 2010 r. 

Wszyscy Wnioskodawcy, kt6rzy skiadali wnioski 0 przyznanie pomocy w ramach dzialania 

" Wdraianie lokalnych strategii rozwoju " w zakresie malych projektow w ramach naborow 

wnioskow , w ktorych dzien 30 sierpnia br. wypadal w trakcie trwania naboru (do wszystkich 

wnioskow zlozonych w ramach naboru) oraz do wszystkich naborow rozpoczetych po 30 

sierpnia br. beda zobowiqzani w ramach uzupelnien / wyjasnien dokonac poprawy formularza 

wniosku, lj. zlozyc wniosek 0 przyznanie pomocy na nowym formularzu w wersji 4z. 

Koniecznosc ta wynika z faktu wejscia w zycie w dniu 30 s ierpnia 2010 roku rozporzqdzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniajqcego rozporzqdzenie 

w sprawie szczegolowych warunkow i trybu przyznawania oraz wyplaty pomocy finansowej 

w ramach dzialania " Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju" objetego Programem Rozwoju 

Obszarow Wiejskich na lata 200 7-2013 (Dz.U. Nr 158 poz. 1067)". 
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Za!acznik:
 
Wniosek 0 przyznanie pomocy dla dzialania 413 Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju lacznie z instrukcja
 
wypelnianla- plyta CD.
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Otrzymuja/ Do wiadornosci:
 

Rozdzielnikdo pisma: DDD-0721-27/WL-APP/l0 z dnia27 wrzesnia201 Or.
 

1. Pan Marek Lapinski - Marszalek Wojewodztwa Dolnoslaskiego 

2. Pan Piotr Calbecki - Marszalek Wojewodztwa Kujawsko - Pomorskiego 

3. Pan Krzysztof Grabczuk - Marszalek Wojew6dztwa Lubelskiego 

4. Pan Marcin Jablonski - Marszalek Wojew6dztwa Lubuskiego 

5. Pan Wlodzimierz Fisiak - Marszalek Wojew6dztwa Lodzkiego 

6. Pan Marek Nawara - Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego 

7. Pan Adam Struzik- Marszalek Wojew6dztwa Mazowieckiego 

8. Pan Jozef Sebesta - Marszalek Wojew6dztwa Opolskiego 

9. Pan Zygmunt Cholewinski - Marszalek Wojewodztwa Podkarpackiego 

10. Pan Jaroslaw Zygmunt Dworzanski - Marszalek Wojewodztwa Podlaskiego 

11. Pan Jan Kozlowski - Marszalek Wojew6dztwa Pomorskiego 

12. Pan Boguslaw Piotr Smigielski - Marszalek Wojewodztwa Slaskiego 

13. Pan Adam Jarubas - Marszalek Wojew6dztwa Swietokrzyskiego 

14. Pan Jacek Protas - Marszalek Wojew6dztwa Warminsko - Mazurskiego 

15. Pan Marek Woiniak - Marszalek Wojew6dztwa Wielkopolskiego 

16. Pan Wladyslaw Husejko - Marszalek Wojew6dztwa Zachodniopomorskiego 

Do wiadomosci: 

Pan Artur Lawniczak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
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