
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
w ramach Osi 4 Leader

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007 - 2013

Małe projekty



Cele 
działania

Podnoszenie świadomości 
społeczności lokalnej, głównie 
przez  organizację szkoleo oraz 
przedsięwzięd o charakterze 
edukacyjnym oraz warsztatowym

Rozwijanie  aktywności     
społeczności lokalnej

Podnoszenie jakości życia
społeczności lokalnej 

na obszarze objętym LSR



BENEFICJENCI:

2. Osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolnośd prawną:

a) działające na podstawie przepisów o stosunku Paostwa do Kościoła  Katolickiego w 
Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Paostwa  do innych kościołów i związków 
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, posiadające siedzibę 
na obszarze objętym LSR lub prowadzące działalnośd na obszarze objętym LSR, lub

b) Utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia, które 
posiadają  siedzibę  na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalnośd na tym obszarze

1. Osoby fizyczne, będące obywatelami paostwa  członkowskiego, 
pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze objętym LSR lub wykonujące 
działalnośd gospodarczą na tym obszarze.



Zakres 
pomocy:

Podnoszenie świadomości  społeczności  lokalnej, organizacja szkoleo, przedsięwzięcia o 
charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR 

Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, poprzez udostępnianie 
urządzeo, sprzętu komputerowego, sprzętu  umożliwiającego dostęp do Internetu, organizację 
imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez: promocję lokalnej twórczości kulturalnej z 
wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego, 
kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, kultywowanie języka regionalnego i 
gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła

Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR przez:
1. Utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, 

przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru 
objętego LSR

2. 2. Budowę, odbudowę albo oznakowanie małej infrastruktury turystycznej (punktów 
widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciarstwa biegowego lub 
zjazdowego, szlaków wodnych, rowerowych, konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych

Zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa 
krajobrazowego i przyrodniczego

Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego (odbudowa, odnowienie, 
oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych 
woj. ewidencją zabytków, remont lub wyposażenie muzeów albo świetlic wiejskich, odnowienie 
dachów lub elewacji zewn. wpisanych do rejestru zabytków lub objętych woj. ewidencją zabytków, 
remont lub wyposażenie muzeów, remont lub wyposażenie świetlic wiejskich)

Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych 
na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym 
kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów

Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł  odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia 
działalności kulturalnej lub gospodarczej, z wyłączeniem działalności rolniczej



Przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 
– Lokalnej Grupy Działania:

Cele szczegółowe:          Atrakcyjna dla mieszkaoców oferta rekreacyjna obszaru LGD

Rozwój mikroprzedsiębiorstw i gospodarstw agroturystycznych

Przedsięwzięcie:

1. Promocja obszaru LGD  (Dotacja do jednej operacji nie może byd wyższa niż 10 000 
zł).

Wartośd przeznaczona na wsparcie: 58 579 zł

2. Cykliczne wydarzenia rekreacyjne i integracyjne (Dotacja do jednego wydarzenia nie 
może byd wyższa niż 6 000zł)

Wartośd przeznaczona na wsparcie: 71 405 zł

• Cel ogólny: Rekreacja, integracja i rozwój mieszkaoców obszaru „LGD Dorzecze Wisły”



• CEL OGÓLNY: Wzrost jakości ofert kulturalnej obszaru „LGD Dorzecze Wisły”

Cele szczegółowe:         Atrakcyjna dla mieszkaoców oferta kulturalna obszaru LGD
Poprawa stanu technicznego i wyposażenia obiektów, w których jest lub będzie prowadzona działalnośd kulturalna

Przedsięwzięcie:

1.Rozwój działalności lokalnych twórców (Dotacja do jednej operacji nie może byd wyższa niż 5 000zł).
Wartośd przeznaczona na wsparcie: 23 728 zł

2. Cykliczne wydarzenia kulturalne (Dotacja do jednego wydarzenia nie może byd  wyższa niż 20 000zł).
Wartośd przeznaczona na wsparcie: 275 788 zł

3. Zajęcia szkoleniowe i warsztatowe w różnych obszarach kultury dla mieszkaoców. (Dotacja do jednych 
zajęd nie może byd wyższa niż 5 000zł.)
Wartośd przeznaczona na wsparcie: 29 000 zł



Kryteria wyboru operacji:
-max. 20 pkt.

1. Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju:

a) operacja zgodna z więcej niż jednym celem ogólnym i szczegółowym 

i przedsięwzięciem – 3 pkt.

b) operacja zgodna tylko z jednym celem ogólnym i szczegółowym  i przedsięwzięciem – 1 pkt.

2. Operacja komplementarna uzupełniająca zakres innych operacji realizowanych lub zrealizowanych w ramach przedsięwzięć 

przewidzianych w LSR:

a) operacja jest komplementarna z więcej niż 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną 

w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 4 pkt.

b) operacja jest komplementarna z 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną 

w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 2 pkt.

c) operacja nie jest komplementarna z inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 0 pkt.

3.Miejsce realizacji operacji:

a)miejscowość do 500 mieszkańców – 10 pkt.

b)miejscowość powyżej 500 i nie więcej niż 1000 mieszkańców – 5 pkt.

c) miejscowość powyżej 1000 mieszkańców – 3 pkt.

4.Obszar realizacji operacji:

a) jedna miejscowość – 1 pkt.

b) dwie miejscowości – 2 pkt .

c) więcej niż dwie miejscowości – 3 pkt.



Łączna kwota do rozdysponowania 
to: 458 500 zł.  

Ogłoszenie konkursu zaplanowane jest 
na II kwartał 2010 r.

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju można składad w biurze Lokalnej Grupie Działania – Dorzecze Wisły, mającym swoją 

siedzibę w budynku Urzędu Miasta i Gminy Połaniec.



Dziękujemy za uwagę!


