
KroK trzeci
Sprawdź terminy naborów wniosków, przy opracowywaniu dokumentów 
aplikacyjnych skorzystaj z bezpłatnych usług doradczych świadczonych przez biuro 
LGD. Harmonogram naborów jest opublikowany na naszej stronie internetowej 
www.promenadas12.pl 



KroK pierwszy
Sprawdź czy Twój pomysł wpisuje się w cele i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)
Każdy projekt musi być zgodny z założeniami LSR, musi wpisywać się w co najmniej w jeden 
cel ogólny, szczegółowy i jedno przedsięwzięcie.  

i. ceL oGÓLNy 
Rozwój przedsiębiorczości i wzrost konkurencyjności obszaru LGD.
ceLe szczeGÓŁowe
1. Wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców.
2. Rozwój i efektywne wykorzystanie zasobów lokalnych.
przeDsiĘwziĘciA
1. Podniesienie wiedzy mieszkańców z zakresu przedsiębiorczości.
2. Indywidualne doradztwo.
3. Szkolenia dla wnioskodawców z zakresu wniosku o przyznanie pomocy, realizacji i rozliczenia operacji.
4. Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych, w tym z wykorzystaniem innowacji 
    i rozwiązań przyjaznych dla środowiska.
5. Wsparcie na rozwój istniejących przedsiębiorstw, w tym z wykorzystaniem innowacji 
     i rozwiązań przyjaznych dla środowiska.
ii. ceL oGÓLNy
Wspieranie włączenia społecznego i poprawa warunków życia na obszarze LGD.
ceLe szczeGÓŁowe
1. Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej na obszarze LGD.
2. Aktywizacja i integracja mieszkańców LGD w tym grup defaworyzowanych i zagrożonych 
    wykluczeniem społecznym.
przeDsiĘwziĘciA
1. Remont, budowa, przebudowa dróg, ciągów pieszych, pieszo- rowerowych w zakresie  
     włączenia społecznego.
2. Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej służącej integracji społecznej.
3. Aktywizacja, integracja i wzrost kompetencji mieszkańców LGD.
iii. ceL oGÓLNy
Wzmocnienie roli dziedzictwa w budowaniu spójności społecznej na obszarze LGD.
ceLe szczeGÓŁowe
1. Tworzenie warunków dla wzmocnienia tożsamości lokalnej i upowszechniania dziedzictwa 
    kulturowego.
2. Ochrona, zachowanie i wykorzystywanie dziedzictwa kulturowego do rozwoju i promocji  
     obszaru LGD.
przeDsiĘwziĘciA
1. Ocalić od zapomnienia - zabezpieczenie, doposażenie, i/lub odtworzenie obiektów cennych 
    kulturowo, niewpisanych do rejestru zabytków.
2. Poszukiwanie, utrwalenie i promocja dawnych, nieodkrytych zasobów dziedzictwa lokalnego.
3. Współpraca i wymiana doświadczeń w zakresie ochrony, promocji i wykorzystania zasobów 
dziedzictwa kulturowego.

KroK DruGi 
•	 Zapoznaj się z zasadami i warunkami wsparcia. 
•	 Podstawowym dokumentem regulującym zasady przyznawania pomocy jest  
 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie  
 szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 
  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez  
 społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
•	 Uwzględniając zapisy rozporządzenia oraz cele i przedsięwzięcia określone w LSR, pomoc 
 może być przyznana na projekty w zakresie:
 - wzmocnienia kapitału społecznego, 
 - podejmowania działalności gospodarczej;
 - rozwijania działalności gospodarczej;
 - zachowania dziedzictwa lokalnego;
 - budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 
    turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
 - budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:
 - promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
•	 O pomoc może ubiegać się:

 »  osoby fizyczna jeżeli:
 - jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 - jest pełnoletnia,
 - ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy  
    osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, 
 - miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, 
     wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje  
    się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje  
     działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
     o swobodzie działalności gospodarczej,

 » osoba prawna z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału 
  znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

 » mikro lub małe przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą na obszarze  
  wiejskim objętym LSR,

 » jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje 
  zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze  
  wiejskim objętym LSR.
•	 Wysokość wsparcia:

 » osoby podejmujące działalność gospodarczą - premia w wysokości 60 tys. zł
 » mikro i małe przedsiębiorstwa rozwijające działalność – maksymalnie 200 tys. złotych,  

  wymagany minimalny wkład własny na poziomie 30% kosztów kwalifikowalnych projektu
 » dla pozostałych podmiotów na poziomie LSR nie określono maksymalnej kwoty pomocy  

  w związku z tym pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji  
  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 wynosi 300 tys. złotych na 
   jednego beneficjenta. Minimalna wartość całkowita projektu musi wynosić nie mniej niż  
  50 tys. złotych.


