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Pieniądze dla Kół Gospodyń Wiejskich!
Autor: mgr inż. Ewelina Marciniak
Data: 8 października 2019

Spore pieniądze dla Kół Gospodyń Wiejskich w zasięgu ręki. Tylko do końca
października Panie i Panowie z Kół Gospodyń Wiejskich będą mogli ubiegać
się o dofinansowanie do swojej działalności. Pomoc można przeznaczyć m.in.
na szerzenie kultury ludowej i regionalnej. Jednak nim ją otrzymają, muszą
spełnić kilka warunków, o czym wspominamy w tekście poniżej.

Kto może zostać członkiem KGW?
Do Koła Gospodyń Wiejskich może należeć każdy, kto ukończył 18 rok życia. Za zgodą
przedstawicieli ustawowych KGW członkami mogą być również osoby mające więcej niż 13 lat.
Chęć założenia KGW musi wyrazić co najmniej 10 osób. Miejscem zamieszkania tych osób
powinna być wieś, sołectwo położone w granicach administracyjnych miasta, bądź miasto
do 5000 mieszkańców. Koło Gospodyń Wiejskich prowadzi działalność na podstawie uchwalonego
przez siebie statutu.

Pierwszy krok: wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich
Koło starające się o wpis do rejestru musi złożyć wniosek wraz z opracowanym przez siebie
statutem, lub oświadczeniem o przyjęciu wzorcowego statutu. Zgodę na wpis do rejestru
wydaje kierownik Biura Powiatowego ARiMR. Z chwilą dokonania wpisu do rejestru KGW
otrzymuje osobowość prawną. Do czasu wpisu do rejestru sprawy w imieniu koła załatwiane są
przez komitet założycielski. Koła Gospodyń Wiejskich mogą ponadto zrzeszać się ze sobą tworząc
związki, które również podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru.\

Drugi krok: złożenie wniosku o przyznanie pomocy
We wniosku oprócz podstawowych danych należy podać kwotę wnioskowanej pomocy finansowej.
Jej wysokość zależna jest od ilości członków koła.

Jakie pieniądze dla Kół Gospodyń Wiejskich?
3000 zł w przypadku gdy koło liczy do 30 członków
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4000 zł dla kół, które posiadają od 31 do 75 członków
5000 zł przeznaczono dla kół których skład liczy więcej niż 75 członków
Zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW z dnia 28 listopada 2018 r. Koło Gospodyń Wiejskich
otrzyma wsparcie jeśli:
uzyskane dofinansowanie wykorzysta w całości do dnia 31 grudnia
przedstawi sprawozdanie z wydatkowania pomocy do 31 stycznia
zwróci otrzymaną pomoc finansową, w przypadku jej niewykorzystania lub
wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem
zobowiąże się do przechowywania i ewentualnego udostępnienia dokumentów
księgowych i innych, które potwierdzają poniesione wydatki w ramach działalności
koła
Jak czytamy na stronie ARiMR do 31 sierpnia Kołom Gospodyń Wiejskich przyznano
w sumie ponad 23,3 mln zł. Do rozdania nadal jest mniej niż 20 mln zł, dlatego nie warto
zwlekać ze złożeniem wniosku do ostatniej chwili, tym bardziej, że pomoc ta cieszy się
coraz to większym zainteresowaniem.
W agrofakt.pl o Kołach Gospodyń Wiejskich i programach kierowanych na ich rozwój pisaliśmy
między innymi tutaj.

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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