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Przez Zielone Mosty Narwi do … pieniędzy

publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, służących promocji obszarów wiejskich, odnawianie lokalnych
pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci, kultywowanie tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów – w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
Poziom dofinansowania, w zależności od rodzaju projektu, wynosi od 50%
do 75% całości kosztów kwalifikowanych,
przy czym kwoty dofinansowania wahają
się od 25 tys. zł do 300 tys. zł. O dotację
ubiegać się mogą nie tylko mieszkańcy
Gminy Pomiechówek oraz podmioty prowadzące tu działalność gospodarczą, ale
także rolnicy, stowarzyszenia, Gmina oraz
kościoły.
Już w trakcie wykładu uczestnikom
spotkania przychodziły pomysły na ciekawe projekty, które mogłyby zostać dofinansowane z PROW-u. Wszystkim mieszkańcom życzymy równie dobrych koncepcji i odwagi w pozyskiwaniu pieniędzy na ich realizację.
Najbliższy nabór wniosków odbędzie się w dniach 10-30 listopada 2009 r.
Do rozdysponowania jest 1 414 535,90 zł.
Następny nabór planowany jest na
maj 2010 r., a w nim do podziału jest aż
1 873 304,30 zł.
Więcej informacji na stronach:
www.zielonemostynarwi.pl w zakładce
„Wnioski do pobrania”, www.mazovia.pl
w „Komunikatach i ogłoszeniach” oraz
www.arimr.gov.pl w zakładce „PROW
Oś 4 Leader – Ogłoszenia o naborach
wniosków”.
Katarzyna Urbaś

czyli dofinansujemy dobre pomysły!
Podczas spotkania szkoleniowego, które odbyło się w Gminnym
Ośrodku Kultury w sobotę
23 października, Stowarzyszenie
Zielone Mosty Narwi i Gmina
Pomiechówek rozpoczęły
oficjalną kampanię
informacyjną na temat
możliwości pozyskania dotacji
przez mieszkańców Gminy
i przedsiębiorców prowadzących
tu działalność gospodarczą
w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
Zgromadzonych przywitał Wójt Gminy
Pomiechówek Dariusz Bielecki, który zachęcał do podjęcia wyzwania i próby pozyskania dotacji na pomysły, które wpisują się w strategię Lokalnej Grupy Działania Zielone Mosty Narwi. Słuchacze zapoznali się z zasadami konkursów, w ramach których można będzie otrzymać
zwrot poniesionych kosztów na projekty
wpisujące się w cele PROW. Prowadzący
spotkanie: Albert Jaworski – Prezes Stowarzyszenia Zielone Mosty Narwi i Maria Brzezińska przedstawili przejrzystą
prezentację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wyjaśnili, że mieszkańcy

Gminy, dzięki staraniom Wójta i pracowników urzędu mają szansę pozyskać dotację na swoją działalność, która mieści się
w założeniach Lokalnej Strategii Rozwoju Zielonych Mostów Narwi.
W konkursach, które będą ogłaszane
co roku, można będzie otrzymać pieniądze m.in. na:
1. rozwój agroturystyki i turystyki, organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych, zakup i nasadzenia tradycyjnej roślinności oraz starych odmian
roślin, zakup oprogramowania, urządzeń i
sprzętu komputerowego i ich udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej,
budowę/odbudowę małej infrastruktury
turystycznej, zakup wyposażenia świetlic
wiejskich i ich remont – w ramach konkursu „Małe projekty”;
2. usługi dla gospodarstw rolnych lub
leśnictwa i ludności, sprzedaż, rzemiosło,
roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne, usługi turystyczne, transportowe,
komunalne, przetwórstwo produktów rolnych lub leśnych, magazynowanie towarów, wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy, rachunkowość i doradztwo lub usługi informatyczne – w ramach
działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i działania „Różnicowanie
w kierunku działalności nierolniczej”;
3. budowę, przebudowę, remont lub wyposażenie obiektów pełniących funkcje
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W połowie października nastąpiło rozpoczęcie prac budowlanych polegających
na dociepleniu ścian oraz wykonaniu elewacji zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej w Starym Orzechowie. Prace
wykonuje firma Euro-Systems z Ostrówka, która złożyła najkorzystniejszą ofertę
w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Gminę Pomiechówek.
Prace częściowo finansowane są
ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. O ile warunki pogodowe będą
sprzyjać, zakończenie robót planowane
jest jeszcze w tym roku.
M. Zakolska
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WARSZTATY TEATRALNE
DLA MŁODZIEśY GIMNAZJALNEJ
ZAJĘCIA POPROWADZI MAJA WINNICKA
absolwentka studiów aktorskich
SPOTKANIA BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ W KAśDY

PIĄTEK, godz. 14:30-16:30
W SALI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W POMIECHÓWKU
Elewacja w trakcie prac budowlanych
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