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Projekt grantowy pn. Centra Przedsiębiorczości Lokalnej
28.08.2017.

CHOSZCZNO. Stowarzyszenie &bdquo;Lider Pojezierza&rdquo; zaprasza mieszkańców gminy Choszczno
do składania wniosków na wsparcie finansowe w ramach funduszy PROW 2014-2020 dla podmiotów
wychodzących z inicjatywą utworzenia i prowadzenia CePLów, czyli Centrów Przedsiębiorczości Lokalnej.

CPL mają zajmować się rozwojem przedsiębiorczości lokalnej, świadczeniem
nieodpłatnych usług doradczych przy udziale środowisk naukowych i
biznesowych. Działania winny być skierowane do mieszkańców obszaru
&bdquo;Lidera Pojezierza&rdquo; LGD.

Centra mają za zadanie:
&bull; wspierać rozwój mikro i małej przedsiębiorczości poprzez działalność doradczą
i informacyjną- np. pokierować w jaki sposób i gdzie zarejestrować działalność gospodarczą?
&bull; organizować bezpłatne doradztwo w zakresie zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych i
doskonalenia nabytej wiedzy;
&bull; świadczenie pomocy poprzez wymianę doświadczeń z innymi CPLami, a w ten sposób
przygotowanie się do uczestnictwa w FestWIKach- Festiwalach Wiejskiej Innowacyjności i Kreatywności
(projekt współpracy po 2018 r.);
&bull; doradzać pod kątem założenia nowego przedsiębiorstwa, uzyskania środków na sfinansowanie
działalności firmy (dotacje i pożyczki ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł);
&bull; organizować warsztaty rozwijające kreatywność i innowacyjność uczestników oraz ich umiejętności
biznesowe;
&bull; organizować działania integrujące społeczności lokalne, kształtować poczucie odpowiedzialności
społecznej biznesu.
&bull; wsparcie lokalnych produktów poprzez udział w ich promocji oraz pomoc w pozyskiwaniu środków
na utrzymanie i rozwój produkcji oraz łańcucha sprzedaży;

CPLe będą terenowymi oddziałami LGD, poprzez które wspierany będzie kapitał ludzki- na miejscu, poza
większymi ośrodkami. Powinny współpracować z jak najszerszą grupą instytucji w celu posiadania
bogatej oferty doradczej i możliwości organizacji warsztatów i szkoleń.

Grantobiorca czyli kto może uzyskać wsparcie.
1. Osoba prawna, jeśli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym Lokalną
Strategią Rozwoju Stowarzyszenia &bdquo;Lider Pojezierza&rdquo;.
http://www.choszczno.pl

Kreator PDF

Utworzono 17 January, 2018, 08:06

www.choszczno.pl

2. Jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność
prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR czyli np. tzw.
grupa nieformalna złożona z co najmniej 3 osób, które wystąpią z inicjatywą utworzenia i utrzymania
CPLów.
3. Organizacjom pozarządowym, fundacjom lub stowarzyszeniom prowadzącym działalność gospodarczą
pomocy nie przyznaje się. Jedyny wyjątek od tej reguły zapisany jest w § 29 ust. 4 pkt 3 lit. b
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej (&hellip;) (Dz. U. z 2015 r. poz.1570 z późn. zm.)
wskazujący, że pomoc jest wypłacana nawet gdy Grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli
realizacja zadania, na które jest udzielony grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale
jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej Grantobiorcy.

Zachęcamy do tworzenia punktów doradztwa- CPLów w istniejących już siedzibach, np. stowarzyszeń.
Służyć ku temu mogą świetlice wiejskie, remizy strażackie, które doposażone dzięki wsparciu funduszy
PROW 2014-2020 (grant) idealnie wpiszą się w potrzeby społeczne.

Działanie CPLów musi nosić znamiona profesjonalizmu. Zaangażowane w doradztwo i organizację szkoleń
oraz warsztatów zajęciowych osoby powinny posiadać ku temu predyspozycje, niezbędne kompetencje.

Termin składania wniosków
Od 4 września 2017 r. do 18 września 2017 r. od 8.00 do 15.00, przy czym w piątki
(8 i 15 września 2017 r.) do 12:00.

Miejsce składania wniosków
Biuro LGD, ul. Sądowa 8, 74-320 Barlinek

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie Lidera Pojezierza
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