LGD Vistula - Terra Culmensis będzie wspierać inwestycje
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Blisko 3,07 mln złotych to kwota jaką LGD zamierza przekazać samorządom, rolnikom,
przedsiębiorcom oraz organizacjom pozarządowym na inwestycje w infrastrukturę społeczną
oraz kapitał ludzki, a także w pozarolniczy biznes.
17 grudnia b.r. w Lisewie odbyło się walne zebranie członków Lokalnej Grupy Działania „Vistula
– Terra Culemnsis”. Podczas spotkania przyjęta została Lokalna Strategia Rozwoju (LSR).
Strategia jest dokumentem, w którym opisano stan obecny obszaru, jego silne i słabe strony
oraz określono cele, do realizacji których grupy i osoby tworzące LGD będą dążyć. Właśnie na
wdrożenie tych wizji LGD w latach 2009 – 2015 przeznaczy ponad 3 mln zł. Środki te będą
rozdysponowane na przedsięwzięcia związane z odnową wsi, tworzeniem i rozwojem
mikroprzedsiębiorstw, różnicowaniem w kierunku działalności nierolniczej (tworzeniem nowych
pozarolniczych dochodów) oraz na tzw. małe granty (czyli działania zarówno społeczne jak i
małe inwestycje). Wszystkie realizowane przedsięwzięcia będą związane z realizacją założeń
lokalnej strategii rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis”. Aby
uzyskać od LGD dotację zainteresowani będą musieli złożyć stosowny wniosek. Pierwsze
konkursy LGD zamierza zorganizować w III kwartale 2009 roku. O tym kto otrzyma dotację
decydować będzie Rada LGD, której przewodniczącym został wybrany Krzysztof Wypij – Wójt
Gminy Chełmno (jego zastępcą wybrany został Jan Tesmer – Wójt Gminy Grudziądz, a
sekretarzem Hanna Guzowska – Przewodnicząca Rady Gminy Grudziądz). W skład rady
ponadto wchodzą przedstawiciele pozostałych dwóch gmin oraz organizacji pozarządowych i
przedsiębiorców.
Wszystko co zaplanowała obecnie Lokalna Grupa Działania będzie możliwe jeśli Urząd
Marszałkowski dokona wyboru LSR LGD Vistula Terra Culmensis do dofinansowania, dlatego
zarząd LGD przygotowuje dwa wnioski na wybór LGD oraz na dofinansowanie funkcjonowania
LGD, które to musi złożyć najpóźniej do dnia 16 stycznia 2009 roku do Urzędu
Marszałkowskiego, aby środki mogły trafić do LGD oraz jej mieszkańców – mówi prezes LGD
Sławomir Piernicki. W obliczu ciągle zmieniających się przepisów nie jest to sprawą prostą –
dodaje prezes.
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