
działających na terenach wiejskich przedsiębiorców (dotacje na rozwój firm)

osoby chcące założyć działalność gospodarczą na wsi

stowarzyszenia (dotacje m.in. na realizację projektów kulturalnych, sportowych, szkoleniowych 

oraz na drobne operacje inwestycyjne na wsi)

osoby fizyczne reprezentujące grupy nieformalne (np. koła gospodyń wiejskich, grupy muzyczne, 

teatralne i inne)

instytucje publiczne (m.in. na projekty związane z przebudową i modernizacją przestrzeni  

i obiektów publicznych na wsi)

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje w biurze LGD:

Do ubiegania się o Dotację zapraszamy w szczególności:

już w marcu 2010 LokaLna Grupa Działania „DoLina Soły” 
przeprowaDzi pierwSze nabory wnioSków o DofinanSowanie projektów!

Zastanawiasz się, czy mógłbyś stać się beneficjentem 

prowadzonego przez nas programu?

zaDzwoń i umów się na spotkanie z konsultantem!  

Większość niezbędnych informacji znajdziesz na stronie internetowej LGD:

Udzielimy wszystkich niezbędnych informacji.

Przeprowadzimy przez niezbędne formalności.

BEZPŁATNIE pomożemy przygotować i wypełnić  

wniosek o dofinansowanie.

Wesprzemy podczas rozliczania projektów.

uwaga! Prowadzone przez nas nabory wniosków dotyczą tylko projektów realizowanych na obszarze LGD „Dolina Soły”, czyli na 
terenie gmin Brzeszcze, Chełmek, Kęty oraz gminy Oświęcim. 

W obszar działania LGD „Dolina Soły” nie wchodzi miasto Oświęcim

Unijne dotacje nigdy nie były tak blisko wsi! 

www.dolinasoly.eu      



Program spotkań:

16:00 – 17:30 

18:00 – 19:00 

10.02.2010 

11.02.2010 

16.02.2010 

18.02.2010 

Dowiesz się więcej o prowadzonych przez nas naborach.
nasi konsultanci wyjaśnią twoje wątpliwości.

Spotkanie dla przedsiębiorców, osób zainteresowanych pozyskaniem dotacji na założenie firmy 

oraz rolników, chcących ubiegać się o dofinansowanie na rozwój działalności nierolniczej  

lub związanej z rolnictwem w zakresie produkcji lub usług

Spotkanie dla stowarzyszeń, reprezentantów grup nieformalnych, instytucji publicznych  

oraz innych osób zainteresowanych dotacjami w ramach Działania „Małe Projekty”

grojec - Dom Ludowy

Kęty - Dom kultury

cHeŁmeK - MoSkir 

sKiDziń - Dom Ludowy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”
Rajsko, ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim Tel.: 33 – 843 60 28

www.dolinasoly.eu
Biuro LGD czynne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

uwaga! Dotacje na rozwój i tworzenie przedsiębiorstw w ramach prow 2007-2013 mogą być udzielane tylko na dofinansowanie projektów 
realizowanych na wsi.

ZaprasZamy na beZpłatne 
spotkania informacyjne


