
                               

 

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie 

Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich 

2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich od 20 listopada do 10 grudnia 2012 roku będzie przeprowadzony  

konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje: 

1. które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale 

przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe Projekty; Limit dostępnych 

środków: 1 180 402,52 zł, 

 

ZAKRES REALIZACJI MAŁYCH PROJEKTÓW: 
 

1) podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR przez: 

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych 
mechanicznie, 
b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla 
podmiotów z obszaru objętego LSR innych niż realizowane w ramach działania, o którym 
mowa w art. 5 ust. 1 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, oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług 
określonego przedsiębiorcy, 
c) organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych 
z promocją lokalnych walorów, 
d) zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych dróg 
gminnych, powiatowych i wojewódzkich; 
 

2) rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez: 
 
a) promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z 
wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych, 
b) promocję lokalnej przedsiębiorczości, 
c) remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz 
innych obiektów pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do 
tych obiektów; 
 

3) rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR przez: 
 
a) utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji 
turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru 
objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i 
promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR, 
b) budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie 
lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażanie 



                               

obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, 
pensjonatów oraz bazy gastronomicznej; 
 

4) promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie 
cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności 
obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 
2000; 
 

5) promowanie, zachowanie lub oznakowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i 
historycznego przez: 

 
a) odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do 
rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, 
b) remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje, 
c) kultywowanie: 
– miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, 
– języka regionalnego i gwary, 
– tradycyjnych zawodów i rzemiosła, 
d) prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR innych niż realizowane w ramach 
działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu 
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
e) promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, 
f) urządzanie miejsc pamięci związanych z wydarzeniem historycznym, w tym przez budowę, 
odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów budowlanych i 
zagospodarowanie terenu wokół nich; 
 

6) inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów 
i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub 
lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, zwanych dalej 
"produktami lub usługami lokalnymi", albo podnoszenie jakości takich produktów lub 
usług przez: 

 
a) udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych, 
b) promocję produktów lub usług lokalnych, 
c) uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości innych niż realizowane w 
ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o 
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
d) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych 
wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych, 
e) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych 
wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych, 
f) badanie rynku produktów lub usług lokalnych - z wyłączeniem działalności rolniczej; 
 

7) wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia 
warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na 
wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej. 



                               

 
BENEFICJENT: 
1) osoba fizyczna, która: 
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
b) jest pełnoletnia, 
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju, zwaną dalej 
"LSR", lub wykonuje działalność gospodarczą na tym obszarze albo 
2) osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, którym 
ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub 
prowadzą działalność na tym obszarze, z wyłączeniem województwa. 
 
POZIOM DOFINANSOWANIA: 
 
Wysokość pomocy nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 25 
000 zł na jeden mały projekt. Poziom dofinansowania dla danego beneficjenta nie może 
przekroczyć w okresie programowania kwoty 100 000 zł. 
 
Dotacja przyznawana na zasadzie refundacji poniesionych kosztów, można ubiegać się o 
zaliczkę lub wyprzedzające finansowanie. 
 
Wkład własny beneficjenta w realizacji projektu wynosi 20% kosztów kwalifikowanych. 
Częścią wkładu własnego może być wartość pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, 
która  stanowi iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, w którym złożono 
wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty, i liczby 168,  

czyli: 
ilość przepracowanych godzin x (średnie wynagrodzenie z 2-go roku z poprzedzającego rok 
ubiegania się o dotację: 168)  
np. wartość jednej godziny pracy = 1 godzina x (3102,96* : 168) = 19,20 zł 
 


