
 

 

 

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW 

 

Zakres realizacji małych projektów: 

1) podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i innych 

przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego 

LSR, innych niż szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie, 

2) podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR,  

w tym przez: 

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu 

umożliwiającego dostęp do Internetu, 

b) organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych, 

3) rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w tym przez: 

a) promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym 

kulturowego, historycznego lub przyrodniczego, 

b) kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, 

c) kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła, 

4) rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym przez: 

a) utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, 

przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru 

objętego LSR, 

b) budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności 

punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciarstwa biegowego 

lub zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek 

spacerowych lub dydaktycznych, 

5) zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa 

krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi 

formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000, 

6) zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez: 

a) odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej 

architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, 

b) odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków 

lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, 

c) remont lub wyposażenie świetlic wiejskich, 

7) 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. 

8) wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków 

prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, z wyłączeniem działalności rolniczej. 

 

 



Operacje realizowane w ramach „Małych projektów” muszą: 

a) być zgodne z co najmniej z jednym celem określonym w Lokalnej Strategii Rozwoju, 

b) spełniać lokalne kryteria wyboru określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, 

 

Beneficjentem pomocy na operacje w ramach „Małych projektów” może być: 

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 „LSR”, lub 

wykonuje działalność gospodarczą tym obszarze albo; 

2) osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której 

ustawy przyznają zdolność prawną: 

a) działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w 

Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz 

o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, która posiada siedzibę na obszarze objętym LSR lub 

prowadzi działalność na tym obszarze, lub 

b) utworzona na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacja albo stowarzyszenie, które posiada 

siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzi działalność na tym obszarze. 

 

Refundacji podlega nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w 

ramach „Małych projektów”, przy czym wysokość dofinansowania nie może być wyższa niż 

25.000 zł. Wartość małego projektu” musi wynosić co najmniej 4.500 zł i nie może 

przekroczyć 100.000 zł. 

 Poziom dofinansowania na realizację operacji w ramach „Małych projektów” dla jednego 

beneficjenta, w okresie realizacji PROW 2007-2013, nie może przekroczyć 100.000 zł.  

Pomoc na "Małe projekty" przyznaje się w formie refundacji części kosztów niezbędnych do 

realizacji małego projektu. 

Koszty podlegające refundacji w ramach realizacji „małych projektów” określone zostały w załączniku 

nr 2 do rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania 

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. 

Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną musi nastąpić nie później niż 

do dnia 31 grudnia 2014 r. 

 

http://www.lgd-wieruszow.pl/lgd/materialy/LSR_MIEDZY_PROSNA_A_WARTA.pdf
http://www.lgd-wieruszow.pl/lgd/materialy/LSR_MIEDZY_PROSNA_A_WARTA.pdf

