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Brenna wyróżniona
w konkursach „Przyjazna wieś”
oraz „Piękna wieś województwa
śląskiego” w 2013 roku

Wydział Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, organizuje corocznie
konkurs „Przyjazna wieś”. Celem przedsięwzięcia jest
promowanie innowacyjnych i efektywnych projektów
o charakterze infrastrukturalnym o zasięgu lokalnym, regionalnym lub transregionalnym, które współfinansowane
są z funduszy unijnych w ramach działania „Infrastruktura i środowisko”. Warunkiem przystąpienia do konkursu
jest zaprezentowanie ukończonego projektu tworzonego
przez gminy w 2 kategoriach:
- infrastruktura techniczna i/lub

- infrastruktura społeczna.
W kategorii infrastruktura techniczna brano pod
uwagę innowacyjność projektu, pomysłowość i funkcjonalność, poziom jego wykorzystania po zakończeniu,
użyteczność oraz wpływ na rozwój gospodarczy regionu,
np. poprzez tworzenie nowych miejsc pracy.
W przypadku kategorii infrastruktura społeczna
analizowano innowacyjność zastosowanych rozwiązań
i wpływ projektu na rozwijanie zdolności społecznych
(m.in. nawiązanie partnerstwa z lokalnymi podmiotami
i aktywnymi członkami społeczności lokalnej).
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Pierwsze miejsce w kategorii infrastruktura techniczna przyznano realizowanemu przez gminę Brenna
projektowi „Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Brenna” i stworzenie Parku Turystyki w Brennej Centrum.
Zgodnie z regulaminem konkursu „Przyjazna Wieś”
projekty, które zajęły pierwsze miejsca na szczeblu regionalnym w poszczególnych kategoriach, zostają zgłoszone do etapu ogólnopolskiego konkursu.
Doceniono również inne przedsięwzięcia realizowane
przez gminę Brenna. Do konkursu „Piękna Wieś Województwa Śląskiego”, którego celem jest wspieranie
rozwoju wsi poprzez pobudzanie aktywności gospodarczej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego zgłoszono dwa projekty
z Brennej.

Wielkich, a w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujace tradycje, obrzędy i zwyczaje” - Mistrzostwa
Górali Karpackich w koszeniu łaki.
Przyszły okres programowania 2014-2020, to kolejna szansa dla gmin, by w jeszcze w lepszy sposób
i z jeszcze większym efektem zagospodarować finanse
zarówno te będące w posiadaniu gminy, jak i te pozyskane z funduszy unijnych. Podejmowane inicjatywy,
nawet te najdrobniejsze, zmieniają naszą wieś, zarówno
w zakresie infrastruktury technicznej, społecznej, kulturalnej, jak i umożliwiają rozwój tożsamości mieszkańców
Wpływają na zachowanie dziedzictwa kulturowego,
czego przykładem może być gmina Brenna, laureat wymienionych konkursów.

W kategorii „Najlepsze przesiewzięcie odnowy wsi”
wyrózniono II miejscem gminę Brenna za projekt pt.: Remont pomieszczeń i wyposażenie budynku w Górkach

Tekst i fot.
Elżbieta Borejza
PZDR w Cieszynie

DOPŁATY
DO MATERIAŁU SIEWNEGO
Agencja Rynku Rolnego uprzejmie
informuje, że w okresie od 15 stycznia
do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać
się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego
kategorii elitarny lub kwalifikowany
mającej charakter pomocy de minimis
w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin
strączkowych i ziemniaka - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia,
w terminie od dnia od 15 lipca 2013 r.
do 15 czerwca 2014 r.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się
w „Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia
materiału siewnego kategorii elitarny
lub kwalifikowany w ramach pomocy
de minimis w rolnictwie”.
UWAGA! W 2014 r. obowiązuje
NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.
W dniu 24 grudnia 2013 r. zostało
opublikowano rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE
L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9). Zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. Rozporządzenia
łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana (przez ARR, ARiMR,
ANR oraz inne organy i instytucje) producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został
złożony wniosek oraz w ciągu dwóch
poprzedzających go lat podatkowych)
nie może przekroczyć 15 000 euro.
Na podstawie materiałów ARR
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