KOLEJNA SZANSA
NA OTRZYMANIE DOFINANSOWANIA
W drugiej połowie 2009 roku Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM” działająca jako Lokalna
Grupa Działania (LGD) została wybrana przez Samorząd Województwa Łódzkiego do
realizacji i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007–2013 na terenie siedmiu
gmin: Aleksandrów Łódzki, Dalików, Lutomiersk, Łęczyca, Parzęczew, Wartkowice i
Zgierz. Kwota przyznania pomocy dla obszaru działania naszej LGD wynosi

5 586 328,00 zł
i jest przeznaczona w całości na dofinansowywanie projektów z następujących działań:
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw”,„Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małych Projektów”.
Fundacja „PRYM”, jako instytucja pośrednicząca w zdobywaniu dofinansowania
przez osoby fizyczne oraz inne podmioty prawne, organizuje spotkania informacyjne,
aktywizujące oraz doradcze, a także nabory wniosków na powyższe działania Osi 4
Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

W lipcu br. Rada oraz Zarząd Fundacji podejmą starania
o pozyskanie kolejnych funduszy na realizację dodatkowych zadań
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Fundacji „PRYM” na lata 2013
– 2014. Możemy pozyskać kolejne 3,5 mln zł na realizację Państwa
projektów.
W
związku
z
powyższym
wszystkich
zainteresowanych
pozyskaniem dofinansowania prosimy o wypełnienie poniższej
ankiety i dostarczenie jej osobiście lub przesłanie pocztą do Biura
Fundacji. Zebrane ankiety będą podstawą opracowania zakresu
dodatkowych zadań oraz aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
Przypominamy, iż wnioskodawcą „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”
może być rolnik lub jego domownik, który jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie w
KRUS, przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku i jeżeli za rok
poprzedzający rok złożenia wniosku przyznano do gruntów rolnych, wchodzących w skład
gospodarstwa rolnego posiadanego przez tego rolnika, płatności do gruntów rolnych (tzw.
dopłaty unĳne). Osoby te muszą mieć dodatkowo miejsce zamieszkania, siedzibę lub realizować
operację na terenie LGD „PRYM”. Można się ubiegać o 100 000,00 zł dofinansowania.
W działaniu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” o dofinansowanie może ubiegać się
osoba fizyczna, prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która prowadzi lub
podejmuje działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób i mające obroty
roczne poniżej 2 mln Euro. Podmioty te muszą jednakże mieć siedzibę lub oddział na terenie
LGD „PRYM”. Dofinansowanie może wynosić od 100 000,00 zł do 300 000,00 zł.
„Odnowa i rozwój wsi” dedykowana jest gminom, instytucjom kultury, dla których
organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, parafiom i innym związkom

wyznaniowym, stowarzyszeniom lub fundacjom posiadającym status organizacji pożytku
publicznego (OPP). Podmioty te muszą jednakże mieć siedzibę lub realizować operację na
terenie LGD „PRYM”. Dofinansowanie może wynosić do 500 000,00 zł na miejscowość.
Beneficjentami „Małych Projektów” mogą być osoby fizyczne zamieszkujące lub prowadzące
działalność gospodarczą na terenie LGD „PRYM”, parafie i inne związki wyznaniowe mające
siedzibę na terenie LGD „PRYM”; zarejestrowane fundacje, stowarzyszenia lub inne podmioty,
którym odrębne ustawy nadają osobowość prawną, które posiadają siedzibę lub prowadzą
działalność na obszarze LGD „PRYM”. W jednym wniosku można ubiegać się o 25 000,00 zł
dofinansowania, a w całym okresie programowania jeden Beneficjent może uzyskać
max 100 000, 00 zł.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania z bezpłatnych form doradztwa,
które zapewniają pracownicy Biura Fundacji w siedzibie przy ul. Ozorkowskiej 3
(budynek Centrum Odnowy Wsi) oraz do składania wniosków o dofinansowanie.
Wszelkie informacje, wzory wniosków, instrukcje ich wypełniania, a także kwestie
związane ze składaniem i oceną wniosków znajdą Państwo na stronie
www.fundacjaprym.pl w zakładce „Pobierz wniosek o przyznanie pomocy”.

