Informacje/Wydarzenia

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014 – 2020 w następujących zakresach tematycznych:
• Podejmowanie działalności gospodarczej – premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób fizycznych ubezpieczonych w ZUS w wysokości 50 000,00 zł – limit środków zaplanowanych w naborze: 150 000,00 zł,
• Rozwój działalności gospodarczej – wsparcie w formie refundacji do poziomu 70% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto)
dla firm z obszaru gmin – członków LGD „Puszcza Kozienicka” – limit środków zaplanowanych w naborze: 941 106,00 zł,
• Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – wsparcie w formie refundacji do poziomu 63,63 % kosztów kwalifikowanych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych (np. gmin) i do poziomu 100
% kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów – limit środków zaplanowanych w naborze: 108 097,00 zł,
• Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności
publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności
lokalnej z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów – wsparcie w formie refundacji
do poziomu 63,63 % kosztów kwalifikowanych – wnioskodawca: jednostka sektora finansów publicznych – 400 000,00 zł.
I. Termin składania wniosków:
• Podejmowanie działalności gospodarczej – proponowany termin naboru:
od 26.03.2018 r. do 12.04.2018 r. do godziny 16.00.
• Rozwijanie działalności gospodarczej – proponowany termin naboru:
od 26.03.2018 r. do 12.04.2018 r. do godziny 16.00.
• Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – proponowany termin naboru:
od 26.03.2018 r. do 12.04.2018 r. do godziny 16.00.
• Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych – proponowany termin naboru: od 26.03.2018 r. do
12.04.2018 r. do godziny 16.00.
II. Formularze wniosków wraz z opisem procedury naboru i wyboru operacji, kryteria oceny projektów dostępne są już na stronie
internetowej LGD: www.lgdkozienice.pl.
III. Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w biurze LGD ul. Kopernika 8/17
w Kozienicach. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD „Puszcza Kozienicka”.
LGD „Puszcza Kozienicka” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowych informacji
udzielają pracownicy biura LGD. Biuro LGD czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00, telefon 48 366 18 99, tel.
kom. 793 864 252 e-mail: biuro@lgdkozienice.pl.
IRENA BIELAWSKA
Kierownik Biura Projektu

3 marca odbyła się pierwsza część
losowania na Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych, które odbędą się w dniach od 14 do 21 marca
2019 roku w Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
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Niezmiernie miło jest nam poinformować, że w składzie podstawowym
polskiej reprezentacji Olimpiad Specjalnych w piłce nożnej kobiet znalazły
się trzy zawodniczki Klubu Olimpiad
Specjalnych „Szarotka”, działającego
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Opactwie. Wśród
szczęśliwców znalazły się Klaudia
Starzyk, Katarzyna Starzyk oraz Marta
Wójcik.
Mamy nadzieję, że po sportowych
zmaganiach na XI Letnich Igrzyskach
Olimpiad Specjalnych w Katowicach
do piłkarek dołączą zawodnicy z innych dyscyplin sportowych.
JACEK SZKODA
www.kozienicepowiat.pl

W lutym 2018 roku na terenie naszej
gminy powstał Klub Seniora zrzeszający
seniorki i seniorów z terenu gminy Magnuszew, którzy chcą aktywnie spędzać
czas i czynnie uczestniczyć w życiu kulturalnym. W pierwszym miesiącu swojej
działalności członkowie Klubu pojechali
na spektakl do teatru oraz na seans filmowy do kozienickiego kina, hucznie obchodzili ostatki oraz wzięli udział w zajęciach decoupage. Ponadto Klub Seniora
planuje również organizację zajęć gimnastycznych dla swoich klubowiczów.
14 lutego, w Walentynki, w Gminnej
Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie odbyły się warsztaty
z decoupage, które zostały zorganizowane
przez Lokalną Grupę Działania „Puszcza
Kozienicka”, a poprowadziła je Aleksandra Wieczorek. W zajęciach udział wzięły
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członkinie Klubu Seniora, które chciały
nauczyć się jak w prosty i niedrogi sposób ozdabiać najróżniejsze przedmioty.
Pani Aleksandra z ogromną cierpliwością
tłumaczyła i doradzała, które wzory najlepiej ze sobą połączyć, a panie z Klubu
Seniora, pod jej czujnym okiem, stworzyły prawdziwe małe cudeńka z serwetek
i drewna.

Klubowiczki były zachwycone możliwością stworzenia własnych prac
i ozdób metodą decoupage. Wszystkie
bardzo entuzjastycznie podeszły do zajęć
i z pełnym zaangażowaniem wzięły
w nich udział. A po ich zakończeniu od
razu dopytywały o to, kiedy odbędą się
kolejne tego typu warsztaty.
EDYTA STALUSZKA
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