
                                           

…...usługi na rzecz społeczności wiejskich, usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usługi komunalne, 
transportowe, roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne, usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją 
i wypoczynkiem, sprzedaż hurtowa i detaliczna, rzemiosło i rękodzielnictwo, przetwórstwo produktów rolnych lub 

jadalnych produktów leśnych, magazynowanie lub przechowywanie towarów, wytwarzanie produktów 
energetycznych z biomasy, rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne, bazy noclegowe, pola namiotowe 
i kempingowe, mała gastronomia, przedszkola, szkoły dla dorosłych, rozwój rzemiosła związanego z dziedzictwem 

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 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów  Wiejskich na 
lata 2007-2013.
    Celem działania jest różnicowanie działalności nierolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników 
i  małżonków  rolników,  działalności  nierolniczej  lub  związanej  z  rolnictwem,  co  wpłynie  na  tworzenie  pozarolniczych  źródeł  
dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich. 

     Pomoc finansową może uzyskać: osoba fizyczna będąca producentem rolnym, któremu w roku poprzedzającym złożenie wniosku 
w ramach tego działania przyznano płatności bezpośrednie albo osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy dnia 20 grudnia 
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako małżonek rolnika albo domownik, będąca odpowiedni małżonkiem producenta 
rolnego albo pracująca  w gospodarstwie producenta rolnego, któremu w roku poprzedzającym z łożenie wniosku przyznano płatności  
bezpośrednie.

    Forma pomocy – pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej  
jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym , w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 100 tys. złotych. Poziom  
pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji. 
     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 otrzymać będzie  można  w  siedzibie oraz na stronach 
internetowych LGD www.lgdvistula.org  ,    na stronie Urzędu Marszałkowskiego www.mojregion.eu      oraz na stronie   
Agenecji Restruktryzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

 Limit środków dostępnych w konkursie:  200 000,00 zł 

Miejsce składania wniosków:                                                                                                                              Termin składania wniosków: 
1 egzemplarz wniosku wraz załącznikami w  wersji papierowej                                                                      
Biuro LGD „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”                                                            od 19 lipca  2010 r.  do 18 sierpnia 2010 r. 
Stolno 112, 86-212 Stolno
od poniedziałku do piątku w  godz. 10:00-15:00                                        
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUNKT KONSULTACYJNY

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje można uzyskać w biurze LGD osobiście, pod numerem telefonu 056 677-09-07, gdzie informacji udziela Ilona Figura,

u poszczególnych Koordynatorów Gminnych:

Główny Koordynator -Anna Bochen 056 677-09-04

Koordynator Gminy Stolno – Agnieszka Ziółkowska 056 677-09-13

Koordynator Gminy Lisewo – Halina Chrzanowska 056 686-89-66

Koordynator Gminy Chełmno – Marcin Pilarski 056 686-15-40

Koordynator Gminy Grudziądz – Sławomir Piernicki 056 451-11-01   

oraz na stronie internetowej LGD www.lgdvistula.org

Pytania można kierować również na adres e-mail LGD sekretariat@lgdvistula.org.

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
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