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Mały projekt – to projekt 
przyczyniający się do poprawy jakości życia 
lub zróżnicowania działalności gospodarczej 

na obszarze działania LGD.

Szczegółowe zasady dotyczące wdrażania małych projektów zostały określone 
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 roku

 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 
finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 
(Dz. U. nr 138, poz. 868 z późn. zm.)



  

  
Kto może się ubiegać o pomoc w ramach 

działania „Małych projektów”?
I. Osoby fizyczne, które:
- są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
- są pełnoletnie,
- mają miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR lub wykonujące 
działalność gospodarczą na tym obszarze.

II. Osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR 
lub prowadzą działalność na tym obszarze:

- parafie, zwiazki wyznaniowe
- fundacje oraz stowarzyszenia (posiadające wpis do KRS): 
organizacje sportowe, Ochotnicze Straże Pożarne, Ludowe Kluby 

                  Sportowe
- ośrodki kultury, biblioteki, muzea.



  

Zakres pomocy „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, 
   

c) organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych 
lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów, 
np. festyny, koncerty folklorystyczne, zawody sportowe, spotkania 
integracyjne,
 

d) zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów 
drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich;
  



  

Zakres „Małych projektów” (c.d.)

2) rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez: 

a) promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub 
aktywnego trybu życia, np. przeglądy zespołów 
folklorystycznych , pokazy sztuki rzemieślniczej,

b) promocję lokalnej przedsiębiorczości, np. udział w targach,
 
c) remont połączony z modernizacją lub wyposażenie 
istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących 
ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych 
obiektów.



  

Zakres „Małych projektów” (c.d.)
 

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;.



  

Zakres „Małych projektów” (c.d.)

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; np. przywrócenie 

rodzimych lokalnych gatunków roślin, odtworzenie zabytkowych 

parków, zabezpieczenie pomników przyrody, rozpowszechnianie 

wiedzy o wartości i znaczeniu tych obiektów. 



  

Zakres „Małych projektów” (c.d.)

5) zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i 
historycznego przez: 

a) odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub 
oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub 
objętych ewidencją zabytków, np. odnowienie zabytkowych 
kapliczek, pomników, ogrodzeń, bram, dzwonnic, cmentarzy, 
mostków, altan.

b) remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych 
obiektów pełniących ich funkcje. 



  

Zakres „Małych projektów” (c.d.)

5) zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i 
historycznego przez:

c) kultywowanie: 
 - miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, 
 - języka regionalnego i gwary, 
 - tradycyjnych zawodów i rzemiosła,
 
d) prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR. 



  

Zakres „Małych projektów” (c.d.)

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,
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. 



  

Zakres „Małych projektów” (c.d.)

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, 

np. zakładanie kolektorów słonecznych, instalacji pozwalających na 

wykorzystanie energii geotermalnej, wiatrowej lub wodnej.



  

Poziom dofinansowania

- Wysokość pomocy nie może przekroczyć 80%  kosztów 
kwalifikowalnych (jednak  nie więcej niż 50 000,00 zł na jeden mały 
projekt)

- Poziom dofinansowania dla jednego wnioskodawcy nie może 
przekroczyć w okresie programowania kwoty 200 000,00 zł, a dla 
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz dla rolników 
limit ten wynosi 50 000,00 zł.

- Całkowita wartość projektu nie może być mniejsza od 4 500 zł oraz 
większa niż 100 000 zł.

- Dofinansowanie ma postać refundacji kosztów kwalifikowalnych 
poniesionych przez beneficjenta (najpierw projekt należy zrealizować ze 
środków własnych, a następnie otrzymuje się zwrot poniesionych 
kosztów do wysokości 80%).



  

   

Poziom dofinansowania – sposób obliczenia
    

Przykład 1
Przykładowa wartość projektu: 62 500 zł 

Maksymalna wartość dofinansowania w jednym projekcie - 80%
62 500 zł x 80% = 50 000 zł 

Wymagany wkład własny – minimum 20% 
62 500 zł – 50 000 zł = 12 500 zł

(62 500 zł x 20% = 12 500 zł)

  

Wkład własny w całości może stanowić praca własna 
(praca i usługi świadczone nieodpłatnie na rzecz projektu ) oraz nieodpłatne 

udostępnienie ziemi, nieruchomości, sprzętu lub surowców.

  



  

Poziom dofinansowania – sposób obliczenia
  

Przykład 2
Przykładowa wartość projektu: 20 000 zł 

Maksymalna wartość dofinansowania w jednym projekcie - 80%
20 000 zł x 80% = 16 000 zł 

Wymagany wkład własny – minimum 20% 
20 000 zł – 16 000 zł = 4 000 zł

(20 000 zł x 20% = 4 000 zł)

   

Wkład własny w całości może stanowić praca własna 
(praca i usługi świadczone nieodpłatnie na rzecz projektu ) oraz 

nieodpłatne udostępnienie ziemi, nieruchomości, sprzętu lub surowców.



  

LOKALNY FUNDUSZ GRANTOWY
   

Beneficjenci składający wniosek o przyznanie pomocy w ramach 
„Małych projektów” mogą również ubiegać się o przyznanie 

pomocy z Lokalnego Funduszu Grantowego prowadzonego przez 
Lokalną Grupę Działania „Dolina Soły” 

na pokrycie finansowego wkładu własnego.

Beneficjenci mogą wnioskować o granty w wysokości 
nieprzekraczającej 65% finansowego wkładu własnego – zgodnie 

z budżetem projektu przedłożonym we wniosku o przyznanie 
pomocy. Jednocześnie maksymalna wysokość grantu nie może 

przekroczyć 4 500 zł.



  

LOKALNY FUNDUSZ GRANTOWY 
- przykład wyliczenia pomocy

Przykładowa wartość projektu: 20 000 zł 
Wysokość refundacji – maksymalnie 80% = 16 000 zł
Wymagany wkład własny – minimalnie 20% = 4 000 zł

  
Pomoc z Lokalnego Funduszu Grantowego – 65% wkładu własnego

   
4 000 x 65% =  2 600 zł 

2 600 zł – wysokość pomocy z Lokalnego Funduszu Grantowego

Pomocy z LFG jest wypłacana po podpisaniu umowy
 – w formie dotacji, a nie refundacji kosztów.



  

 

„Małe projekty” - statystycznie
(dane z 4 naborów przeprowadzonych w latach 2010 - 2012)

Liczba wniosków złożonych do LGD – 114 

Liczba wniosków wybranych przez Radę LGD – 87, w tym:

* projekty zrealizowane (wypłacone środki) – 24    (383.493 zł)

* projekty w trakcie realizacji (podpisana umowa) – 22     (357.226 zł)

* projekty w trakcie oceny  - 14     (242.902 zł)

Łącznie – 983.621 zł

 



  

Informacje o naborze:

Kwota dostępnych środków: 697.072,90 zł       

Termin składania wniosków: 2 – 30 kwietnia 2013 r. 

Możliwość skorzystania z konsultacji: biuro LGD codziennie 

od 8.00 do 16.00



  

Organizacja warsztatów rękodzieła.

Kwota pomocy: 9 274,33 zł 

Przykłady „Małych projektów”



  

Przykłady „Małych projektów”

Organizacja Biegu 
Przełajowego

Kwota pomocy: 11 470,92 zł



  

Przykłady „Małych projektów”

Ekstremalne Brzeszcze
„Stop dopalaczom” - 

organizacja zawodów
sportowych wraz z 

działaniami profilaktycznymi 
dotyczącymi uzależnień

Kwota pomocy: 19 543,97 zł



  

Przykłady „Małych projektów”

„Dawne i współczesne obiekty
sakralne Ziemi Kęckiej” 

przygotowanie i wydanie
publikacji promocyjnej

Kwota pomocy: 24 850,00 zł



  

Dziękuję za uwagę.

www.dolinasoly.eu

http://www.dolinasoly.eu/

	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5
	Slajd 6
	Slajd 7
	Slajd 8
	Slajd 9
	Slajd 10
	Slajd 11
	Slajd 12
	Slajd 13
	Slajd 14
	Slajd 15
	Slajd 16
	Slajd 17
	Slajd 18
	Slajd 19
	Slajd 20
	Slajd 21
	Slajd 22
	Slajd 23

