Szwajcarsko – Polski Program Współpracy

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

Operator Dotacji:
Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” w Nałęczowie
zaprasza
do składania wniosków o dofinansowanie w ramach Działania: Redystrybucja grantów na
lokalne projekty konkursowe z Programu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie
konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie
kulturowym trójkąta. turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”
współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Nazwa naboru wniosków: Rozwój edukacji na obszarach wiejskich
Numer publikacji: 1/LPK/Edu/2012
Termin składania wniosków: od 30 lipca 2012 r. do 28 września 2012 r.
Miejsce składania wniosków: Sekretariat Biura Lokalnej Grupy Działania „Zielony
Pierścień”, ul. S. Żeromskiego 1, 24-150 Nałęczów.
5. Tryb składania wniosków: wnioski należy składać w 2 egzemplarzach (1 oryginał
i 1 kopię poświadczoną za zgodność lub dwa egzemplarze oryginału) bezpośrednio
w miejscu wskazanym w pkt. 4 niniejszego zaproszenia. Termin składania wniosków
upływa w dniu 28 września 2012 r. o godz. 15.00. Za wnioski złożone w terminie
uznane zostaną te, które faktycznie wpłyną do Sekretariatu Biura LGD do godz. 15.00
najpóźniej w dniu 28 września 2012 r. Wniosek wraz z załącznikami należy składać
za pismem przewodnim, którego wzór załączono do dokumentacji konkursowej.
6. Dokumenty konkursowe znajdują się na stronie internetowej LGD „Zielony Pierścień”:
WWW.zielonypierscien.pl oraz na stronie internetowej Projektu „EUROszansa dla
Lubelszczyzny …” WWW.euro-szansa.pl
7. Obszar wsparcia – gminy: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów,
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Markuszów, Nałęczów, Puławy (gmina wiejska), Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn.
8. Limit dostępnych środków w naborze: 52.000,00 CHF (franków szwajcarskich).
9. Minimalna kwota dofinansowania: 2.500 CHF. Maksymalna kwota dofinansowania:
7.000 CHF.
10. Kwalifikujący się wnioskodawcy i partnerzy: organizacje pozarządowe; samorządy
gminne; mikro-, małe- i średnie przedsiębiorstwa, samorządowe instytucje kultury oraz
kościoły i związki wyznaniowe z obszaru wsparcia, o którym mowa w pkt. 7.
11. Maksymalny poziom dofinansowania: 60% dla przedsiębiorców, 85% dla jednostek
publicznych, kościołów i związków wyznaniowych i 90% wydatków kwalifikowanych dla
organizacji pozarządowych.
12. Czas trwania Projektu: do 30.09.2013 r.
13. Cel naboru wniosków: Rozwój przedsiębiorczości wśród młodzieży, a także
zwiększenie szans na jej zatrudnienie w przyszłości poprzez tworzenie
programów stypendialnych oraz programów edukacyjnych w zakresie
kreowania postaw przedsiębiorczych, mających na celu rozwój kluczowych
kompetencji zwiększających szanse na rynku pracy zwłaszcza w obszarze
związanym z turystyką.
13.1 Uświadomienie młodzieży możliwości zachowywania się w sposób
przedsiębiorczy, jeżeli chce ona realizować własne cele w życiu prywatnym
i zawodowym;
13.2 rozbudzenie i wzmocnienie wśród młodzieży postaw przedsiębiorczych oraz
doskonalenie u młodych ludzi umiejętności analizy zjawisk zachodzących
w gospodarce, społeczności lokalnej, organizacji oraz w życiu prywatnym,
mających wpływ na zachowania przedsiębiorcze;
13.3 rozwijanie u młodzieży zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,
planowania oraz realizacji przedsięwzięć, rozwiązywania w sposób twórczy
problemów, skutecznego komunikowania się, poszukiwania informacji i na ich
podstawie podejmowania decyzji, współdziałania w zespole oraz negocjacji.
14. Wnioskodawca może złożyć w konkursie tylko jeden wniosek.

