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Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich

  

w imieniu Zarządu Województwa Łódzkiego

  

 informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”

  

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

  

dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy 
 dla działania „MAŁE PROJEKTY”

  

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
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Termin składania wniosków:

  

od 22 lutego 2010r. do 19 marca 2010r.

  

Pobierz wnioski i instrukcje 

  

Miejsce składania wniosków:

 Biuro Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” w Parzęczewie  ul. Ozorkowska 3, od poniedziałku 
 do piątku w godz. 8.00-16.00. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie
wskazanym w ogłoszeniu.

  

Limit dostępnych środków : 500 000,00 zł

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej na realizację projektów można składać na
przedsięwzięcia w zakresie: 

  

  

1) organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć edukacyjnych,

  

2) zakup i udostępnienie oprogramowania, urządzeń i sprzętu komputerowego, 
 w tym umożliwiającego dostęp do Internetu,

  

3) organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych,
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4) promocja twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa,

    
    1. kultywowanie języka regionalnego i gwary,   
    2. kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła,   
    3. kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,   
    4. utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej, stron www,  
    5. przygotowanie i wydawanie folderów i innych publikacji,  

  

10) budowa, odbudowa, oznakowanie małej infrastruktury turystycznej,

  

11) zachowanie, odtworzenie, oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego 
 i przyrodniczego,

  

12) odbudowa, odnowienie, oznakowanie zabytków lub obiektów małej architektury,

  

13) odnowienie dachów lub elewacji budynków zabytkowych,

  

14) remont lub wyposażenie muzeów,

  

15) remont lub wyposażenie świetlic wiejskich,

  

16) inicjowanie powstania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług 
 opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym 
 dziedzictwie, albo podnoszenie jakości takich produktów,

  

16) wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia   
 warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej.
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Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych
dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są 
 w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
 Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”: www.fundacjaprym.pl w dziale LGD „PRYM” - „Pobierz
wniosek o przyznanie pomocy" 
 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl
 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: www.prow.lodzkie.pl

 Informacje udzielane są w Biurze LGD Fundacji „PRYM” – tel. 042 299 79 09.

  Pobierz wniosek o przyznanie pomocy&nbsp;
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