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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 „ODNOWA I ROZWÓJ WSI”

  

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&nbsp; 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 : 625 000,00 zł

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

  

  

1) budowa, przebudowa remont lub wyposażenie obiektów pełniących funkcje rekreacyjne, 
 sportowe i społeczno – kulturalne,

  

2) budowa, przebudowa lub remont obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków 
 pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji,
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3) zakup towarów w celu kultywowania lokalnych tradycji,

  

4) związane z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb
mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich
położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie 
 lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego,

  

5) urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków,

  

6) budowa, przebudowa lub remont infrastruktury turystycznej,

  

7) rewitalizacja zabytków i obiektów małej architektury, odnawianie lub konserwacja pomników  
 historycznych i miejsc pamięci,

  

8) zakup i odnawianie charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji

  

budownictwa wiejskiego obiektów i ich adaptacja na cele publiczne,

  

9) budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów budowlanych przeznaczonych 
 na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, 
 sal ekspozycyjnych lub witryn,

  

10) odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w zabytkowych budynkach architektury 
 sakralnej,

  

11) zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji 
 lub w celu poprawy estetyki miejscowości,
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12) wyburzenie i rozbiórka zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania 
 terenu w miejscowości, jeśli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie 
 – w zakresie koniecznym do realizacji operacji wymienionych w pkt. 1 – 11,

  

13) zakup materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich,

  

14) zakup sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji,

  

15) koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji

  

 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.

  

&nbsp;Pobierz wnioski o przyznanie pomocy
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