TABELA NR 3 - Sprawozdanie z monitorowania Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 za okres 2015-2016
Cel strategiczny

1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy

Cel operacyjny

1.3. Wspieranie gospodarki opartej na lokalnych zasobach

Nr

Działania i zadania

Lata realizacji,
jeśli określono

Koszt, jeśli
określono
[tys. zł]

Źródła
zewnętrzne/
Partnerzy

1

Stworzenie systemu zachęt finansowych, systemu ulg i zwolnień
z podatków lokalnych oraz wspieranie doradztwa dla lokalnych
przedsiębiorców i pomocy w zakładaniu i prowadzeniu
działalności gospodarczej.

2015 - 2020

-

PROW,
POWER,

Wspieranie realizacji szkoleń na temat możliwości pozyskiwania
środków finansowych na działalność gospodarczą.

2015 - 2020

2

EWT/ NGO
-

PROW,
POWER,
EWT/ NGO,
LGD

3

Wspieranie produkcji pozarolniczej, wykorzystującej istniejące
zasoby i położenie gminy: drewno, runo leśne, transport,
budownictwo, usługi specjalistyczne i inne.

2015 - 2020

-

PROW,
POWER,
prywatne,
EWT/ NGO,
ODR, LGD

4

Promocja postaw przedsiębiorczych i idei samozatrudnienia,
m.in. poprzez tworzenie banku pomysłów na biznes na terenie
gminy.

2015 - 2020

-

PROW,
POWER,
prywatne,
EWT/ NGO,
LGD

REALIZACJA W LATACH 2015 - 2016

Rada Gminy Gródek w dniu 9 września 2016 r. podjęła uchwałę
Nr XXIII/184/16 w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości w ramach pomocy de minimis – uchwała
obowiązuje do 31 grudnia 2020 r.
2015 r. – spotkanie z przedsiębiorcami z udziałem
przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska,
dotyczące przedstawienia nowych możliwości korzystania ze
srodków unijnych oraz wykorzystania innych możliwości
służących rozwojowi przedsiębiorców

Cel strategiczny

1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy

Cel operacyjny

1.3. Wspieranie gospodarki opartej na lokalnych zasobach

Nr

5

6

Lata realizacji,
jeśli określono

Koszt, jeśli
określono
[tys. zł]

Źródła
zewnętrzne/
Partnerzy

Wspieranie współpracy producentów rolnych na rzecz
poszerzenia rynków zbytu, organizacji skupu, przetwórstwa i
sprzedaży artykułów rolniczych. Wspieranie tworzenie grup
producenckich rolników.

2015 - 2020

-

PROW,
prywatne,

Wspieranie rozwoju agroturystyki i rolnictwa ekologicznego.

2015 - 2020

Działania i zadania

REALIZACJA W LATACH 2015 - 2016

/NGO, ODR
-

PROW
/NGO, ODR,
LGD

W 2015 r. odbyło się seminarium „ABC BIOMASY” w ramach
projektu „Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc
pracy szansą rozwoju województwa podlaskiego”
realizowanego przez Stowarzyszenie Agencja Ekorozwoju
Zielone Płuca Polski. W seminarium uczestniczyli rolnicy i ich
domownicy oraz pracownicy Urzędu Gminy Gródek.
W 2016 r. w ramach Północnej Strategii Rozwoju
Różnorodności Biologicznej odbyło się szkolenie
„Bioróżnorodność szansą dla rozwoju”. Realizatorem projektu
było Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw przy dofinansowaniu ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej. W panelu edukacyjnym uczestniczyli
radni, przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Gródeckiej
i Nadleśnictwa Waliły oraz pracownicy Urzędu Gminy Gródek i
jednostek organizacyjnych.

