UCHWAŁA Nr XXX/163/2009
RADY GMINY Nowy Korczyn
z dnia 30 kwietnia 2009 roku

w sprawie przyjęcia dodatkowej składki członkowskiej Gminy Nowy Korczyn na rzecz Stowarzyszenie „G5", działającego jako Lokalna Grupa Działania na realizację projektu współfinansowanego przez EFRR pod nazwą „ U ŹRÓDEŁ PEŁNEJ MOCY. KAMPANIA PROMOCJI TURYSTYCZNEJ SUBREGIONU LGD „G5” GMIN POŁUDNIOWEGO PONIDZIA: NOWEGO KORCZYNA, PACANOWA, SOLCA – ZDROJU, STOPNICY 
I WIŚLICY”

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 późn. zmianami), oraz art. 15 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 
7 marca 2007 r. o wspieraniu Rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 z 2007 r.) 
w związku z  §5 pkt. 1 p.p. 2 Umowy Partnerskiej z dnia 15 maja 2008 r. uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się dodatkową składkę członkowską Gminy Nowy Korczyn na rzecz Stowarzyszenia „G5" działającego jako Lokalna Grupa Działania na realizację projektu w latach 2009 – 2010 współfinansowanego przez EFRR pod nazwą „ U ŹRÓDEŁ PEŁNEJ MOCY. KAMPANIA PROMOCJI TURYSTYCZNEJ SUBREGIONU LGD „G5” GMIN POŁUDNIOWEGO PONIDZIA: NOWEGO KORCZYNA, PACANOWA, SOLCA – ZDROJU, STOPNICY 
I WIŚLICY” w wysokości odpowiadającej przypadającemu na danego partnera wkładowi własnemu określonemu w Załączniku Nr 1 do Aneksu do umowy partnerskiej zawartej dnia 15 maja 2008r, spisanego w dniu 1 grudnia 2008r i Uchwale Nr  9 /09  z 27.04.2009 r. Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „G5" tj.:

	85 640,00 zł  (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści zł) 


§ 2
Składka określona w § 1 może być przekazana w 2 ratach z tym, że pierwsza rata w wysokości 
nie mniejszej niż 50% całej kwoty musi być przekazana w 2009 roku.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.







UZASADNIENIE
do uchwały Nr  XXX/163/2009 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 30 kwietnia 2009 roku

w sprawie przyjęcia dodatkowej składki członkowskiej Gminy Nowy Korczyn na rzecz Stowarzyszenie „G5" działającego jako Lokalna Grupa Działania na realizację projektu współfinansowanego przez EFRR pod nazwą „ U ŹRÓDEŁ PEŁNEJ MOCY. KAMPANIA PROMOCJI TURYSTYCZNEJ SUBREGIONU LGD „G5” GMIN POŁUDNIOWEGO PONIDZIA: NOWEGO KORCZYNA, PACANOWA, SOLCA – ZDROJU, STOPNICY 
I WIŚLICY”

W październiku 2008 roku Stowarzyszenie „G5” działające jako Lokalna Grupa Działania, którego członkiem jest Gmina Nowy Korczyn złożyło projekt do Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach z Działania 2.3 Promocja Gospodarcza i Turystyczna Regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego pn. „U źródeł pełnej mocy – kampania promocji turystycznej gmin Południowego Ponidzia: Nowego Korczyna, Pacanowa, Solca Zdroju, Stopnicy i Wiślicy”, którego całkowita wartość wynosi 2 161 000 PLN.   Na mocy uchwały Zarządu Województwa Nr 1565/09 z dnia 04.03.09 Stowarzyszenie G5 zostało Beneficjentem wnioskowanych środków w pełnej wysokości tj. 1 728 000 PLN . Pozostałe 20% wartości projektu czyli  432 200,00 PLN  stanowi wkład własny Beneficjenta w postaci dodatkowej składki członkowskiej (§5 pkt. 1 p.p.2) gwarantowanej przez  Gminy w Pacanowie, Stopnicy, Solcu Zdroju, Wiślicy i Nowym Korczynie w wysokości odpowiadającej przypadającemu na danego partnera wkładowi własnemu określonemu w Załączniku Nr 1 do Aneksu do umowy partnerskiej zawartej dnia 15 maja 2008r, spisanego w dniu 1 grudnia 2008r.  Dnia 7 kwietnia 2009 roku została podpisana Pre -umowa pomiędzy Zarządem Województwa i Zarządem Stowarzyszenia G5 dotycząca realizacji ww. projektu.
Projekt zakłada szereg działań, dzięki którym obszar nim objęty zaistnieje w świadomości turystów, a w szczególności: 
	opracowanie planów rozwoju produktów turystycznych, stworzenie portalu turystycznego G5 
z mapą GPS

 organizacja pracy 5 punktów Informacji Turystycznej, w tym niezbędne remonty i adaptacje, zakup wyposażenia, oznakowanie, 
 opracowanie i instalacja tablic z planami regionu i miejscowości w centralnym miejscu każdej z pięciu miejscowości, 
 stworzenie bazy wizerunków regionu (kolekcja zdjęć do bezpłatnego użytkowania w celach promocji), 
 opracowanie, wydanie dystrybucja komiksu historyczno-krajoznawczego, którego akcja będzie się toczyć na terenie LGD G5 przy uwzględnionych historycznych miejsc i wydarzeń, 
 opracowanie i wydanie pakietu wydawnictw promocyjnych i turystycznych, gadżetów promocyjnych, 
 udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych,
 produkcja i emisja programu reklamowego obszaru (projektu) w lokalnych pasmach TVP3 
 w sąsiednich regionach (Warszawa, Łódź, Katowice, Lublin, Rzeszów), 
 otwarty konkurs na pamiątkę turystyczną G5 – symbol turystyczny G5. 
organizacja cyklu 5 imprez turystycznych i kulturalnych pod wspólną nazwą: Mocne zapiątki na Ponidziu.
Mając na względzie powyższe podjęcie tej uchwały jest uzasadnione.

