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Inowrocław, 25.06.2010

Zaproszenie na spotkania informacyjne
dot. naboru wniosków w ramach działania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
Stowarzyszenie LGD Czarnoziem na Soli, w związku ze się zbliżającym się terminem naboru wniosków o
przyznanie pomocy w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
ma zaszczyt zaprosić mieszkańców gmin obszaru wdrażania LSR
na spotkania informacyjne dotyczące zasad aplikowania o środki w ramach tego konkursu.
Spotkania odbędą się w Inowrocławiu, w budynku Starostwa Powiatowego w Mątwach, w Sali
Konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy (sala 237) w terminach:
- spotkanie dla mieszkańców gmin Dąbrowa Biskupia i Kruszwica – 19 lipca 2010 r. godz. 8.00,
- spotkanie dla mieszkańców gmin Inowrocław i Rojewo – 19 lipca 2010 r. godz. 12.00,
- spotkanie dla mieszkańców gmin Gniewkowo i Złotniki Kujawskie – 20 lipca 2010 r. godz. 8.00,
- spotkanie dla mieszkańców gmin Janikowo i Pakość – 20 lipca 2010 r. godz. 12.00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z pomocy.
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„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
– informacje dla potencjalnych wnioskodawców
O pomoc ubiegać się mogą osoby fizyczne, prawne, spółki cywilne, spółki prawa
handlowego

nieposiadające

osobowości

prawnej

z

terenów

wiejskich

powiatu

inowrocławskiego.
Pomoc przyznawana będzie w formie refundacji w kwocie do 300 000,00 zł, na
następujące typy operacji:


Stworzenie warunków technicznych (obiekty, maszyny, sprzęt, wyposażenie itd.) do świadczenia usług
turystycznych, rekreacyjnych, prozdrowotnych, gastronomicznych i innych związanych z obsługą
turystów spoza regionu, kuracjuszy i mieszkańców okolicznych miast aktywnie spędzających czas wolny.



Budowa nowych obiektów usługowych i/lub wyposażenie i modernizacje istniejących obiektów
usługowych w zakresie turystyki i obsługi ruchu turystycznego (hotele, restauracje, punkty
gastronomiczne, wypożyczalnie sprzętu, pola namiotowe i inne podobne) skutkujące stworzeniem nowych
produktów turystycznych lub ulepszeniem już istniejących.



Budowa i wyposażenie obiektów tworzących nowe atrakcje turystyczne bazujące na wykorzystaniu
walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Kujaw Zachodnich takie jak: wieże i punkty
widokowe, tereny rekreacyjne i sportowe, przystanie wodniackie, parki rekreacji i inne podobne obiekty.



Przystosowanie gospodarstw rolnych do świadczenia usług turystycznych – utworzenie nowych i
zmodernizowanie istniejących gospodarstw agroturystycznych.



Wydawnictwa i akcje promujące obszar LGD i wspierające rozwój produktów turystycznych przyjętych w
LSR dla LGD Czarnoziem na Soli.
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