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Zaproszenie 

 

Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” 

oraz 

Wójt Gminy Kampinos 

 

zapraszają  do udziału w bezpłatnym szkoleniu 

 

MoŜliwości wsparcia finansowego w ramach  

osi Leader – Małe projekty 

 

Szkolenie odbędzie się w budynku Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w sali nr 15 na I piętrze 

w dniu 28 kwietnia o godz. 17.00 

 

Program: 

1. Małe projekty – umówienie zasad przyznawania pomocy 

2. Podsumowanie naboru na „Małe projekty” 2010 – najczęściej 

popełniane błędy 

3. Skąd wziąć pieniądze na wkład własny do projektów? 
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Małe projekty 

Małe projekty – są to przedsięwzięcia przyczyniające się do poprawy jakości Ŝycia lub zróŜnicowania 
działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach 
działań osi 3 ale są zgodne z jej celami. 
Zakres małych projektów: 

• podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i innych 
przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego 
LSR, 

• podnoszenie jakości Ŝycia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, w tym przez: 
udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umoŜliwiającego 
dostęp do Internetu, organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych; 

• rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w tym 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, kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła; 

• rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym przez: utworzenie lub 
zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i 
wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR, 

• 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, ścieŜek spacerowych 
lub dydaktycznych; 

• zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa 
krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami 
ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000; 

• zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, 
• 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; 

• rozwój lokalnej aktywności i współpracy gospodarczej poprzez inicjowanie powstawania, 
• rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług 

bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych, 
tradycyjnych sektorach gospodarki oraz lokalnym dziedzictwie kulturowym, historycznym i 
przyrodniczym 

Wsparcie w tym działaniu otrzymać mogą: osoby fizyczne: zamieszkujące lub prowadzące działalność 
na obszarze LSR, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 
fundacje, stowarzyszenie z siedzibą na obszarze LSR, osoby prawne i  jednostki organizacyjne o 
charakterze kościelnym lub związki wyznanie siedzibą na obszarze LSR 
Pomoc ma formę zwrotu 70% kosztów kwalifikowalnych operacji. Wysokość pomocy przyznanej na 
realizację operacji nie moŜe przekroczyć 25 tys. zł 


