LOKALNA G RUPA DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA

„(…)Region LGD
Puszcza Knyszyńska
stanie się popularnym i
jeszcze bardziej
atrakcyjnym turystycznie
miejscem, oferującym
spokój i bezpieczeństwo
mieszkańcom,
stwarzającym warunki do
pracy, odpoczynku,
rozwoju zainteresowań,
regionem z łatwym
dostępem do
nowoczesnych
technologii,
warunkujących dostęp do
świata oraz wpływających
na zwiększenie
zainteresowania
aktywnych turystów z
Polski i zagranicy(…).”
cyt. z LSR Puszcza Knyszyoska

Mieszkańcy Lokalnej Grupy
Działania Puszcza
Knyszyńska

Członkowie:

Dotacje dla Przedsiębiorców i Rolników
Zaproszenie na szkolenie
Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyoska to stowarzyszenie realizujące
Lokalną Strategię Rozwoju. W tym celu ogłasza konkursy na dofinansowanie inicjatyw
społecznych w ramach „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” oraz
„Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”.
Od 27 września 2010 r. do 25 października 2010 r. przeprowadzony zostanie nabór
wniosków o przyznanie pomocy w ramach powyższych działao.
Zakres działao, na które można uzyskad wsparcie z "Różnicowania w kierunku
działalności nierolniczej", jest niezwykle szeroki. Obejmuje on pomoc na świadczenie
różnorakich usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, a także dla ludności. Pomoc, którą
otrzymuje rolnik w formie refundacji, może wynieśd do 100 tys. zł i pokryd do 50% kosztów
kwalifikowanych poniesionych na realizację zaplanowanego przedsięwzięcia.
Mikroprzedsiębiorca w ramach działania „Tworzenie i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”
otrzyma dofinansowanie 50% kwoty netto po zrealizowaniu zakresu rzeczowego operacji oraz
utworzeniu nowych miejsc pracy. Kwota zaliczki może wynieśd w tym roku nawet do 50%
pomocy.
Na powstanie jednego nowego miejsca pracy (w tym samo zatrudnienie)
przedsiębiorca otrzyma 100 tys. zł. wsparcia. W przypadku utworzenia co najmniej dwóch
nowych miejsc pracy kwota pomocy wyniesie 200 tys. zł. Natomiast na uruchomienie co
najmniej trzech nowych miejsc pracy przedsiębiorca otrzyma 300 tys. zł.
29 września 2010 r. (środa) Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyoska organizuje
bezpłatne szkolenie, które odbędzie się w ………………………………………………….
Szkolenie będzie dotyczyło zasad i procedur pisania wniosków o dofinansowanie w
ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – „„Tworzenia i rozwoju
mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”.

Termin - 29 września 2010,
godzina: 11:00
Miejsce –Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 17 września
2010 r. na wskazany poniżej adres/mail/telefon/fax.
UWAGA!!! Liczba miejsc ograniczona.
Decyduje kolejnośd zgłoszeń.

Serdecznie zapraszam

Prezes Stowarzyszenia
LGD Puszcza Knyszyńska

ul. Piłsudskiego 64, 16-030 Supraśl,
lgd@puszczaknyszynska.org
www.puszczaknyszynska.org
Tel/fax 85 710 88 50

