


Możliwości wsparcia finansowego rozwoju 

obszarów wiejskich w ramach osi Leader

- „Małe Projekty”

Stare Babice, 16 maja 2011 r.



Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” działa jako 
Lokalna Grupa Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007-2013

Podstawy prawne:

•Ustawa prawo o Stowarzyszeniach z dn. 7 kwietnia 1989 (Dz. U. 
2001.79.855 z późn. zm.)

•Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju 
Obszarów   Wiejskich z dn. 7 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 64,poz. 427 
)



W wyniku konkursu na wybór i realizację LSR, 
przeprowadzonego przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, Stowarzyszenie otrzymało 
środki finansowe, w wysokości ponad 12 mln zł.

W ramach przyznanych środków Stowarzyszenie ogłasza 
nabory, na działania przyczyniające się do osiągnięcia 
celów wskazanych z Lokalnej Strategii Rozwoju:

• Odnowa i rozwój wsi
• RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
• Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
• Małe projekty



„Małe projekty” to operacje, które nie odpowiadają warunkom 
przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się
do osiągania celów tej osi.

Weryfikowane będzie czy daną operacje można by realizować
w ramach osi 3. Wnioskodawca może być proszony o 
dodatkowe wyjaśnienia. W sytuacji, gdy byłaby możliwość
realizacji tej operacji w ramach działań: Odnowa i rozwój wsi, 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, 
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - nastąpi odmowa 
przyznania pomocy.



Kto może otrzymać pomoc?

1. Osoba fizyczna, która:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego UE,
b) jest pełnoletnia,
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR 

lub wykonuje działalność gospodarczą na tym obszarze,

2) osoba prawna albo jednostką organizacyjna nieposiadającą
osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność
prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub 
prowadzą działalność na tym obszarze, z wyłączeniem 
województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek 
organizacyjnych.



Zakres realizacji małych projektów:

1) podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR 
przez:

a) udostępnienie 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, innych niż
realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszar wiejskich z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich,

c) organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub 
sportowych związanych z promocją lokalnych walorów,

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



Zakres realizacji małych projektów:

2) rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez: 

a) promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu 
życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych, 

b) promocję lokalnej przedsiębiorczości, 

c) remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic 
wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję oraz 
zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów; 



Zakres realizacji małych projektów:

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;

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;



Zakres realizacji małych projektów:
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, 

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

c. kultywowanie: 

• miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, 

• języka regionalnego i gwary, 

• tradycyjnych zawodów i rzemiosła, 

d. prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR, innych niż realizowane w 
ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 7 
marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; 



Zakres realizacji małych projektów:
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 innych niż realizowane w ramach 
działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu 
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich,

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

- z wyłączeniem działalności rolniczej;



Zakres realizacji małych projektów:

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. 



Pomoc na małe projekty:

Projekt będzie realizowany w nie więcej niż 2 etapach, jego 
zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną będącą
refundacją kosztów kwalifikowalnych wypłacaną po 
zrealizowaniu całego małego projektu nastąpi w terminie 2 lat 
od dnia zawarcia umowy, na podstawie której jest przyznawana 
pomoc na małe projekty, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 
2014 r., przy czym płatność ostateczna będzie obejmować nie 
mniej niż 25 % łącznej planowanej kwoty pomocy



Koszta kwalifikowane

1. Pomoc na małe projekty przyznaje się w formie refundacji 
części kosztów, które są uzasadnione zakresem realizacji 
małego projektu, niezbędne do osiągnięcia jego celu oraz 
racjonalne:

1) określonych w ust. 1a, w tym kosztów ogólnych, które są
bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją małego 
projektu,



Koszta kwalifikowane

2) poniesionych:

a) od dnia zawarcia umowy, na podstawie której jest 
przyznawana pomoc na małe projekty,

b) w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, 
której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej 
płatności, przekracza 1 000 złotych — w formie rozliczenia 
bezgotówkowego

- zwanych dalej „kosztami kwalifikowalnymi małych projektów”.



Koszta kwalifikowane

Do kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zalicza się koszty:

1) ogólne obejmujące koszty:

a) przygotowania dokumentacji technicznej małego 
projektu,

b) opłat za patenty, licencje lub wynagrodzenia za 
przeniesienie autorskich praw majątkowych,

c) opłat notarialnych, skarbowych lub sądowych,

d) sprawowania nadzoru autorskiego lub 
inwestorskiego;



Koszta kwalifikowane

2) zakupu materiałów lub przedmiotów;

3) zakupu usług lub robót budowlanych;

4) najmu, dzierżawy lub zakupu oprogramowania, sprzętu, 
narzędzi, urządzeń lub maszyn, z wyłączeniem środków 
transportu napędzanych mechanicznie, z tym że w przypadku 
części małego projektu, która nie obejmuje inwestycji, koszty 
zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub 
maszyn podlegają refundacji wyłącznie, gdy nie przekraczają
kosztów ich najmu lub dzierżawy.



Koszta kwalifikowane

2. Do koszów kwalifikowalnych małych projektów stanowiących 
koszty ogólne zalicza się koszty w wysokości 
nieprzekraczającej 10 % pozostałych koszów 
kwalifikowalnych małych projektów pomniejszonych o 
wartość wkładu niepieniężnego. 



Koszta kwalifikowane

5. Jeżeli mały projekt dotyczący inwestycji jest realizowany 
także poza obszarem objętym LSR, koszty poniesione poza 
tym obszarem nie są kosztami kwalifikowalnymi małych 
projektów.

6. Refundacji podlega nie więcej niż 70 % kosztów 
kwalifikowalnych małych projektów poniesionych przez 
beneficjenta.



Ważne informacje:

3) Całkowity koszt małego projektu musi wynosić co najmniej 

4,5 tys zł.

4) Pomoc na małe projekty przyznaje się i wypłaca do 
wysokości limitu, który w okresie realizacji PROW 2007-
2013 wynosi 100 tys. zł na jednego beneficjenta, przy czym 
wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego małego 
projektu nie może być wyższa niż 25 tys. zł.



Ważne informacje:

W przypadku tzw. „małych projektów” nie można uzyskać
wsparcia na prowadzenie szkoleń w zakresie następujących 
dziedzin (realizowane w ramach działania „Szkolenia zawodowe 
dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”):

1) minimalne wymagania wzajemnej zgodności dla 
gospodarstwach rolnych,

2) upowszechnianie nowoczesnych technologii w rolnictwie i 
leśnictwie,

3) upowszechnianie zasad proekologicznych metod produkcji 
rolniczej, a w szczególności integrowanej produkcji rolniczej i 
rolnictwa ekologicznego,



Ważne informacje:

4) upowszechnianie standardów jakościowych w produkcji 
rolniczej i leśnej,

5) ekonomika i zarządzanie gospodarstwem rolnym lub produkcją
leśną,

6) podejmowanie nowych, rynkowo zorientowanych kierunków 
produkcji rolnej,

7) popularyzacja nowych kierunków działalności rolniczej w celu 
uzyskiwania dodatkowych dochodów,

8) poprawa jakości i higieny produkcji,

9) prawidłowe warunki utrzymania zwierząt,



Ważne informacje:

10) ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym 
uwzględnieniem gospodarstw na Obszarach Szczególnie 
Narażonych,

11) zastosowanie mikrokomputerów i programów 
komputerowych w usprawnieniu zarządzania gospodarstwem 
rolnym i leśnym,

12) warunki bezpiecznego wytwarzania i przechowywania pasz w 
gospodarstwie w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego.



Termin i miejsce składania wniosków

• Ustala Lokalna Grupa Działania w uzgodnieniu z Samorządem 
Województwa

• Nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni.

• Może się rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia 
podania do publicznej wiadomości informacji o naborze.

• Wnioski składne są osobiście w siedzibie LGD, która ogłasza 
konkurs.



Ogłoszenie o naborze wniosków

• Termin,

• Miejsce składania wniosków,

• Limit dostępnych środków,

• Miejsce udostępnienia dokumentów,

• Wzór formularza wniosku,

• Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez 
LGD (jeśli są sporządzone na dodatkowych formularzach),

• Kryteria wyboru operacji przez LGD, które zostały określone w 
LSR.



Podsumowanie naboru 2010

Nabór wniosków trwał od 12 kwietnia 2010r. do dnia 
26 kwietnia 2010.

Złożonych zostało 32 wnioski na łączną sumę dofinansowania 
499 423 92 złotych.



Zakres projektów

• Obchody Święta Niepodległości

• Folder i strona internetowa promująca walory turystyczne Wisły i 
Kampinosu

• Zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych

• Renowacja kapliczek i figurek przydrożnych

• Szkółka wędkarska zajęcia sportowe rekreacyjne dla najmłodszych

• Remont Świetlicy wiejskiej (!!!)

• Cykl szkoleń na temat ekologii

• Organizacja terenowych gier fabularnych

• Wyposażenie Świetlicy Środowiskowej 

• Inwentaryzacja cmentarza



Zakres projektów

• Koncert Chopinowski

• Piknik

• Profesjonalizacja Sektora Organizacji Pozarządowych – szkolenia

• Rozwój gospodarstwa agroturystycznego

• Kino

• Wesołe Wakacje- zajęcia rekreacyjne

• Warsztaty Rękodzielnictwa i Konstruktorskie

• Warsztaty pedagogiczne

• Turniej Piłki Siatkowej



Procedura oceny

• Ocena w LGD

• Ocena zgodności z celami LSR

• Ocena zgodności z lokalnymi kryteriami

• Ocena w Urzędzie Marszałkowskim

• Ocena formalna

• Ocena kwalifikowalności kosztów

• Ocena racjonalności



Popełniane błędy

• „Naciągane” cele i oświadczenia

• Nieczytelnie sformułowane cele (LSR)

• Niestarannie wypełnione formularze

• Brak załączników

• Źle wyliczone wartości podatku VAT

• Wykazać w jaki sposób wybrany został usługodawca

• Transport 

• Rekrutacja

• Nie racjonalne wydatki ( ulotki, strona, koordynator)

• Tytuł prawny nieruchomości, oświadczenie wnioskodawcy



Jak się przygotować

• Strona www.lgdkampinos.pl (szkolenia, ogłoszenia, aktualności)

• Instrukcje, rozporządzenia, uchwały

• Wkład własny

Załączniki:

• Kosztorysy

• Pozwolenia na budowę

• Numer identyfikacji producenta

• Dokument potwierdzający tytuł prawny nieruchomości

• Oferty

• ORD-IN – Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej



Biuro Lokalnej Grupy Działania

„Między Wisłą a Kampinosem”

Ul. Gminna 6

05-152 Czosnów

Tel.: (22) 794 04 88

E-mail: biuro@lgdkampinos.pl




