
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Gra-
nitu” (obejmujące gminy: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, 
Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów) informu-
je, iż w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” objętego Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 w Lokalnej Strategii Rozwoju 
wyznaczyła do realizacji cele i przedsięwzięcia:

Cel ogólny 1. Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości, 
w tym rozwój oferty turystycznej na obszarze LGD „Szla-
kiem Granitu”

Cel szczegółowy 1.1. Stworzenie na bazie walorów przy-
rodniczych i kulturowych ciekawej oferty dla turystów oraz 
możliwości spędzenia czasu wolnego przez mieszkańców

Przedsięwzięcie I.
„Szlakiem Granitu” – turystycznie i rekreacyjnie

Preferowany zakres projektów w ramach przedsięwzięcia:

1. Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, w tym 
ścieżek rowerowych; 

2. Rozwój działań promujących region i jego ofertę;
3. Oznakowanie, zabezpieczenie i udostępnienie dla tury-

stów lokalnych zabytków i dziedzictwa przyrodniczego; 
4. Rozwój systemu szlaków turystycznych oraz ścieżek re-

kreacyjno-wypoczynkowych, w tym opartych na kamie-
niu naturalnym (granicie);

5. Rozwój oferty agroturystycznej oraz noclegowej;
6. Rozwijanie działań w ramach klastra turystycznego;
7. Wsparcie dla imprez promujących region i jego ofertę, 

w tym dla międzynarodowych imprez konnych;

Szczegółowe informacje na temat wdrażania LSR, zasad 
przyznawania dofinansowania, rodzajach operacji, kryte-
riach oceny wniosków dostępne są w biurze Stowarzyszenia 
LGD „Szlakiem Granitu” 55-340 Udanin 86 B oraz na stronie 
internetowej www.lgd-szlakiemgranitu.pl.

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA BEZPŁATNE
DORADZTWO W SIEDZIBIE BIURA

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
OD GODZ. 10.00 DO 14.00

LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ E-MAIL:
poczta@lgd-szlakiemgranitu.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa Inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca 
PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja 
opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szla-
kiem Granitu” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy Leader” w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz 
kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-2020

Kampania informacyjna
na temat celów zapisanych w LSR
na lata 2014-2020

W ramach Przedsięwzięcia II preferowane będą te opera-
cje, które wpisują się w zakres wsparcia wskazany podczas 
konsultacji społecznych jako priorytetowy:

•  Podmioty wykonujące działalność gospodarczą, do 
której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. 
o swobodzie działalności gospodarczej – do 70% 
kosztów kwalifikowalnych pod warunkiem, że głów-
ny zakres ich działalności (który będą chcieli rozwi-
jać dzięki otrzymaniu dofinansowania) będzie przy-
należeć do preferowanych PKD zapisanych w LSR;  

• Podmioty wykonujące działalność gospodarczą, do 
której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej w ramach po-
zostałych PKD – do 65% kosztów kwalifikowalnych; 

•  W przypadku operacji z zakresu rozwijania działal-
ności gospodarczej gdy beneficjent będzie się starać 
o środki od 50 000 zł do 100 000 zł będzie zobowiąza-
ny do utworzenia przynajmniej jednego nowego miej-
sca pracy; gdy beneficjent będzie się starać o środki od 
100 000 zł do 300 000 zł będzie zobowiązany do utwo-
rzenia przynajmniej dwóch nowych miejsc pracy;

W ramach Przedsięwzięć IV i V realizowane będą pro-
jekty grantowe. W ich ramach będzie można pozyskać 
100% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna kwota jaką 
będzie można pozyskać na grant wynosić będzie 30 000 
zł. W ramach pozostałych konkursów, poza premią na 
podejmowanie działalności gospodarczej gdzie ustalona 
jest wielkość wsparcia, beneficjenci będą mogli starać się 
o maksymalną możliwą kwotę wsparcia. Operacje realizo-
wane w trybie konkursowym w ramach przedsięwzięcia 
V otrzymają wsparcie 100% kosztów kwalifikowalnych. 
W ramach LSR wprowadzamy również zasadę premio-
wania wnioskodawców, którzy realizować będą operację 
o większym wkładzie własnym od wymaganego, w zakre-
sie kosztów kwalifikowalnych. Zasada ta nie dotyczy pre-
mii na podejmowanie działalności gospodarczej. 
Wszystkie zaplanowane operacje w ramach operacji wła-
snych realizowane będą z intensywnością pomocy do 
100% kosztów kwalifikowalnych.



Cel szczegółowy 1.2. Rozwój zróżnicowanej oferty miejsc 
pracy na obszarze i wzrost dochodów mieszkańców

Przedsięwzięcie II.
Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy na obszarze

„Szlakiem Granitu”

Preferowany zakres projektów w ramach przedsięwzięcia:

1. Wsparcie usług z zakresu opieki nad dziećmi; 
2. Wsparcie usług z zakresu opieki nad osobami starszymi; 
3. Wsparcie usług wspierających przedstawicieli grup defawo-

ryzowanych – trenerzy pracy, doradztwo zawodowe, etc.; 
4. Wsparcie dla rozwoju usług przewozów pasażerskich 

wewnątrz obszaru;
5. Wspieranie rozwoju innych priorytetowych usług dla 

ludności i produkcji na terenie poszczególnych gmin, 
w tym w postaci spółdzielni socjalnych;

6. Realizacja programów szkoleniowych i doradczych pod-
noszących wiedzę, kompetencję i motywację lokalnych 
przedsiębiorców oraz pracowników, szczególnie z grup 
defaworyzowanych na lokalnym rynku pracy;

Cel szczegółowy 1.3. Rozwój rynku zbytu lokalnych produk-
tów i usług, w tym wspieranie działalności klastra producen-
tów granitu

Przedsięwzięcie III.
„Smakiem Granitu” – markowe produkty i usługi obszaru

Preferowany zakres projektów w ramach przedsięwzięcia:
1. Rozwój oferty gastronomicznej opierającej się na pro-

duktach rolnych obszaru;
2. Powołanie sieci gminnych inkubatorów kuchennych;
3. Wspieranie rozwoju działalności klastra kamieniarskiego; 

Cel ogólny 2. Aktywizacja społeczna i obywatelska spo-
łeczności lokalnej oraz wzmocnienie kapitału społecznego 
w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe

Cel szczegółowy 2.1. Rozwój oferty zajęć aktywizacyjnych 
i integracyjnych dla mieszkańców obszaru oraz profesjonali-
zacja sektora organizacji pozarządowych

Przedsięwzięcie IV.
Aktywna społeczność „Szlakiem Granitu”

Preferowany zakres projektów w ramach przedsięwzięcia:

1. Wykorzystanie świetlic i obiektów rekreacyjnych na 
rzecz aktywizacji społecznej i działalności organizacji 
pozarządowych; 

2. Wspieranie projektów organizacji pozarządowych i sa-
morządów na rzecz realizacji programów doradczych, 
edukacyjnych i aktywizacyjnych dla mieszkańców ob-
szaru, szczególnie dla młodzieży oraz seniorów; 

3. Działania z zakresu edukacji ekologicznej oraz dotyczą-
ce zwiększenia wykorzystania energii z OZE;

4. Realizacja działań podnoszących poziom kwalifikacji 
i wiedzy z zakresu aktywizacji społecznej, funkcjonowa-
nia organizacji pozarządowych, prawa etc. dla liderów 
lokalny, przedstawicieli samorządów, instytucji pomocy 
społecznej oraz organizacji pozarządowych; 

5. Animowanie powstania klastra/forum współpracy lokal-
nych organizacji pozarządowych;

Cel szczegółowy 2.2. Prowadzenie działań zachęcających 
mieszkańców do poznania walorów przyrodniczych i kultu-
rowych regionu

Przedsięwzięcie V.
Na „Granitowym Szlaku” dziedzictwa i kultury

Preferowany zakres projektów w ramach przedsięwzięcia:

1. Rozwój bazy kulturalnej, w tym muzeów, izb pamięci 
etc., w tym dotyczących historii jeździectwa na tere-
nie LGD;

2. Wsparcie dla lokalnych inicjatyw odkrywających hi-
storię obszaru sprzed II wojny światowej, w tym wy-
dawnictwa drukowane i wizyty studyjne;

3. Stworzenie klastra kulturalnego, wspólnej oferty 
ośrodków kultury dla mieszkańców obszaru, szczegól-
nie dla młodzieży i seniorów, w tym budujących toż-
samość lokalną;

Zasady przyznania dofinansowania

Wskazanym w LSR priorytetem jest wspieranie rozwo-
ju lokalnej oferty turystycznej oraz rozwoju produktów 
i usług lokalnych – w tym infrastruktury, nowych miejsc 
pracy, inkubatorów przetwórstwa lokalnego, etc. Dlatego 
w przypadku operacji, realizowanych w ramach Przedsię-
wzięcia I oraz III wnioskodawcy będą mogli realizować 
operacje o maksymalnej intensywności pomocy. Czyli 
w przypadku:

• Podmiotów wykonujących działalność gospo-
darczą, do której stosuje się przepisy ustawy 
z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności go-
spodarczej – do 70% kosztów kwalifikowalnych; 

• Pozostałych podmiotów – do 100% kosztów kwalifi-
kowalnych; 

• Jednostek sektora finansów publicznych będzie nie 
wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych

W ramach Przedsięwzięcia II preferowane będą te opera-
cje, które wpisują się w zakres wsparcia wskazany podczas 
konsultacji społecznych jako priorytetowy:


