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„Informatīvā diena” uzņēmējiem Tīnūžos

Datums: 07.03.2014
Izdevums: Rīgas Apriņķa Avīze
Rubrika: Ikšķiles novada pašvaldības informācija

Interesenti ir laipni aicināti piedalīties „Informatīvajā dienā” par finanšu piesaistes iespējām
uzņēmumiem un zemnieku saimniecībām šī gada 18. martā plkst. 11 Tīnūžu pagasta
pārvaldē, „Kraujās”, Tīnūžos, Ikšķiles novadā.

Programmā piedalīsies pārstāvji no Valsts lauku tīkla, Latvijas Lauku konsultāciju centra, PPP
biedrības „Zied zeme”, programmas „ALTUM”, kā arī pašvaldības pārstāvji. Plānots pārrunāt
arī izmaiņas nodokļu likumdošanā.

Kontaktpersona: Dzidra Dombrovska, Ikšķiles novada lauku attīstības konsultante, tālrunis
29156010. Pasākums ir par brīvu, lūgums pieteikties līdz 17. martam.

***

Projektu konkurss

PPP biedrībā „Zied zeme” no 7. marta līdz 7. aprīlim notiks projektu iesniegumu pieņemšana
sekojošās 3 rīcībās:

1.2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem;

2.1. Atbalsts nodarbinātības veicināšanai un pakalpojumu dažādošanai;

2.2. Atbalsts ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un
pakalpojumu attīstībai.

Maksimālā atbalsta intensitāte uzņēmējiem un fiziskām personām 60%, pašvaldībām 75%,
biedrībām un nodibinājumiem 90%.

Maksimālā kopējo attiecināmo izmaksu summa 14 000 – 28 000 EUR atkarībā no rīcības.

Bezmaksas projektu konsultācijas var saņemt gan elektroniski, gan zvanot pa tālruni, gan arī
klātienē (iepriekš piesakoties) Lielvārdē (Raiņa iela 11a). Pieteikšanās pie Māra Cīruļa, tālr.
29782159, epasts: maris@ziedzeme.lv, skype: maris_cirulis.

Vairāk informācijas www.ziedzeme.lv.

Maksa par pakalpojumu: 0.11 EUR

Šī raksta lasītāji lasa arī

Ikšķiles novada jauniešiem martā apmācības par projektu rakstīšanu
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