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…...place zabaw, remont i wyposażenie świetlic wiejskich,  zachowanie tradycyjnych zawodów, 
tworzenie izb pamięci służących promowaniu wartości historycznej Ziemi Chełmińskiej.....  

    Lokalna  Grupa  Działania  „Vistula-Terra  Culmensis-Rozwój  przez  Tradycję  informuje  o  możliwości  składania  wniosków o  przyznanie  pomocy 
w  ramach działania  „Wdrażanie  lokalnych  strategii  rozwoju  dla  operacji  odpowiadających  warunkom przyznania  pomocy  dla  działania  „Odnowa 
i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2007-2013.
   Celem działania „Odnowa i rozwój  wsi”  jest   wpływ na poprawę jakości  życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych 
i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi to rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa 
kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynąć ma na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.     

      Pomoc finansową może uzyskać osoba prawna: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół 
lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie) na wsparcie operacji realizowanej w  miejscowości należącej do gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej (z 
wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców) lub gminy miejskiej (z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców) lub 
w  przypadku,  gdy  projekt  realizowany  będzie  na  nieruchomości  nie  należące  do  beneficjenta,  beneficjent  posiada  prawo  do  dysponowania  tą 
nieruchomością  na  cele  określone  w  projekcie  przez  okres  7  lat  po  realizacji  projektu.  Ponadto  projekt  wpisuje  się  w   zakres  Planu  Odnowy 
Miejscowości oraz projekt nie ma charakteru komercyjnego. 

      Wsparcie finansowe ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalncyh projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w  jednej 
miejscowości wynosi 500 tys. zł w okresie realizacji Programu. Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 25 
tys. zł. Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych projektu. 

     Szczegółowe informacje o  zasadach przygotowania i składania wniosków oraz: wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy, wykaz dokumentów 
niezbędnych do wyboru operacji przez LGD, wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD, kryteria wyboru operacji przez LGD, 
określone w Lokalnej Strategii Rozwoju znajdują się w  siedzibie oraz na stornie internetowej

      Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”,  www.lgdvistula.org 

       zakładka   REALIZACJA LSR  

 Limit środków dostępnych w konkursie:  1 000 000,00 zł 

     Miejsce składania wniosków:                                                                                                                            Termin składania wniosków: 
1 egzemplarz wniosku wraz załącznikami w  wersji papierowej                                                                        od 18 stycznia 2010 do 15 lutego 2010
Biuro LGD „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”                                                            
Stolno 112, 86-212 Stolno
od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-15:00                                        
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii europejskiej w ramach działania
Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.lgdvistula.org/
http://www.lgdvistula.org/

