
 

Szkolenie w zakresie działania „Małe projekty”,  w ramach Osi IV Leader 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńska” 



Kto może się starać o pomoc z działania „Małe projekty” ?: 

• Osoba fizyczna,  osoba fizyczna prowadząca 

działalność gospodarczą, która jest obywatelem 

państwa członkowskiego UE, jest pełnoletnia, 

zamieszkuje obszar LSR lub prowadzi działalność 

gospodarczą na jej obszarze. 

 

 np. mieszkańcy wsi, rolnicy, osoby prowadzące sklepy  

i punkty usługowe, rzemieślnicy, inni przedsiębiorcy 

 

 

• Osoby prawne albo jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej, a którym 

ustawy przyznają zdolność prawną  

 a) działające 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, które posiadają 

siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność 

na tym obszarze; 

np.  Jednostki organizacyjne związku wyznaniowego i 

kościoła, parafie, instytucje kościelne (Caritas), inne związki 

wyznaniowe …  

 b) utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje 

albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze 

objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze. 

 np..stowarzyszenia  zarejestrowane  w KRS  (OSP, KGW) , 

fundacje, instytucje kultury, w tym biblioteki, muzea, orkiestry, 

uczniowskie kluby sportowe, spółdzielnie, itp..  

 



Pomoc w ramach działania „Małe projekty” przyznaje się w następujących zakresach: 

• Podnoszenie jakości życia mieszkańców na obszarze objętym LSR poprzez: 

 -udostępnianie urządzeń i sprzętu za wyjątkiem pojazdów napędzanych mechanicznie 

 -organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym dla podmiotów z obszaru LSR 

 -organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych, sportowych związanych z promocją lokalnych 

walorów 

 -zagospodarowanie przestrzeni publicznej  z wyłączeniem pasów drogowych, dróg gminnych, powiatowych, 

wojewódzkich. 

• Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez: 

 -rozwijanie i promocję lokalnej twórczości  kulturalnej lub aktywnego trybu życia z wyłączeniem  remontu i budowy 

budynków mieszkalnych 

 -promocję lokalnej  przedsiębiorczości 

 -remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic  wiejskich , oraz innych obiektów 

pełniących ich funkcję, oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów 

• Zachowanie lokalnego dziedzictwa  kulturowego i historycznego poprzez: 

 -odbudowę, renowację , restaurację albo remont  lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków  lub 

objętych ewidencją zabytków 

 -remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje 

 -kultywowanie: miejscowych obrzędów, tradycji i zwyczajów ; języka regionalnego i gwary; tradycyjnych zawodów i 

rzemiosła    



Pomoc w ramach działania „Małe projekty” c.d….. 

 -prowadzenie badań nad obszarem  wdrażania LSR  innych niż realizowane w ramach działania  „Funkcjonowanie 

lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” PROW 2007-2013 

• Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę 

stanowią lokalne zasoby , tradycyjne sektory gospodarki, lub  lokalne dziedzictwo, w tym przyrodnicze, kulturowe 

lub historyczne, albo podnoszenie jakości takich produktów i usług  - z wyłączeniem działalności rolniczej 

poprzez:. 

 -udział w targach i konkursach  produktów lub usług lokalnych 

 -promocję produktów lub usług lokalnych 

 -uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości innych niż realizowane w ramach działania 

„Uczestnictwo rolników w systemach jakości  żywności” PROW 2007-2013 

 -budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do  prowadzenia 

sprzedaży produktów lub usług lokalnych  

 - budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego 

wyrobu produktów lokalnych 

 -badanie rynku produktów lub usług lokalnych 

 -wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych , w celu poprawienia prowadzenia warunków 

działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie  pokoi  w gospodarstwie rolnym z 

wyłączeniem działalności rolniczej. 



Dotacja w ramach działania „Małe projekty” polega na zwrocie poniesionych kosztów po realizacji 

inwestycji w wysokości: 

• Do 80% kosztów  kwalifikowalnych wartości projektu – maksymalna kwota pomocy  50 000,00 zł.  

 

Koszt kwalifikowalny jest to wydatek niezbędny do dla realizacji operacji. Może być poniesiony od dnia złożenia 

wniosku do LGD, zaś w przypadku kosztów ogólnych, od 1 stycznia 2007. Musi być  wpisany do w zestawienia 

rzeczowo-finansowym operacji. 

 

UWAGA ! 

Istnieje możliwość zaliczkowania operacji w wysokości 50% wnioskowanej kwoty pomocy przypadającej na koszty 

kwalifikowalne realizacji operacji w części dotyczącej inwestycji  

 Wniosek o zaliczkę należy złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy. 

 



Do kosztów kwalifikowalnych „Małych projektów” zalicza się m.in.: 

• Koszty ogólne 

a) przygotowania dokumentacji technicznej małego  projektu, obejmujące koszty: kosztorysów, 

projektów architektonicznych lub budowlanych, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, 

wypisów lub wyrysów z katastru nieruchomości, 

b) opłat za patenty lub licencje, 

c) badań lub analiz, jeżeli zachodzi potrzeba wykonania badań lub analiz obszaru  wdrażania LSR 

innych niż na potrzeby jednego m.p. może je wykonać LGD w ramach „Funkcjonowania…” lub 

„Wdrażania  projektu współpracy” 

d) sprawowania nadzoru autorskiego lub inwestorskiego; 

 

 Nie więcej niż 10%  

 pozostałych kosztów kwalifikowalnych 

 



Koszty kwalifikowalne c.d… 

• robót budowlanych; 

 - budowy, a także prac polegających na przebudowie, montażu,  remoncie lub rozbiórce obiektu 

budowlanego, 

 - prace konserwatorskie 

  

•  wynagrodzenia za świadczenie usług, w tym usług prawniczych lub księgowych; 

 - nadzór konserwatorski, 

 - koordynacji operacji (tylko w uzasadnionych przypadkach) 

 - najmu autokaru na szkolenia zamiejscowe… 

  

Nie ma możliwości wystawienia faktury/rachunku za samodzielne  wykonanie  usługi przez 

Beneficjenta (jedyną możliwością  wniesienia wymiernego wkładu do projektu jest przeliczenie na 

 liczbę godzin pracy własnej) 

  

•  podłączenia do Internetu; 

 

 



Koszty kwalifikowalne c.d… 

• opracowania, druku lub powielenia oraz dystrybucji  materiałów informacyjnych lub 

szkoleniowych, w  tym audiowizualnych, dotyczących małego projektu, zakupu lub wynajęcia 

powierzchni reklamowych, zakupu czasu antenowego oraz zamieszczenia  materiałów 

prasowych w prasie; 

 

•  najmu sal lub innych powierzchni lub dzierżawy gruntu; 

 

•  zakupu materiałów lub przedmiotów, w tym materiału  siewnego lub nasadzeniowego roślin 

wieloletnich; 

 

• zakupu, najmu lub dzierżawy oraz montażu maszyn,  urządzeń, narzędzi, wyposażenia, sprzętu 

lub  oprogramowania, z wyłączeniem środków  transportu, przy czym koszt zakupu podlega 

 refundacji jedynie w przypadku gdy koszt najmu  albo dzierżawy przekraczałby koszt   

                    zakupu; 

 Od wypożyczenia można odstąpić, gdy dany sprzęt/ urządzenia będą 

 wykorzystywane przez Beneficjenta wielokrotnie zgodnie z celem projektu także po 

zakończeniu projektu (np.: instrumenty dla zespołu folklorystycznego). 

  

 

 



Koszty kwalifikowalne c.d… 

 

 

• organizacji i przeprowadzenia wydarzeń  promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych  

 lub sportowych; 

 np.: wynagrodzeń dla koordynatora , wynagrodzeń dla sędziów na zawodach sportowych,    

ubezpieczenia, ochrony, wynajmu  pomieszczeń; wytyczenia lub oznakowania szlaków 

turystycznych, ścieżek dydaktycznych lub przyrodniczych, w tym  pomników przyrody, obiektów 

małej infrastruktury turystycznej, obiektów historycznych, przyrodniczych, kulturowych lub 

sakralnych; 

 

• utworzenia lub aktualizacji baz danych, w tym bazy  informacji turystycznej; 

 

• tworzenia stron internetowych; 

 



Koszty kwalifikowalne c.d… 

• upominków lub nagród do łącznej wysokości 5% pozostałych kosztów podlegających refundacji w 

ramach realizacji małych projektów; Nie przewiduje się kwialifikowania nagród pieniężnych. 

 

•  wynagrodzenia lub pobytu osób prowadzących szkolenia; podróży lub wyżywienia uczestników 

szkoleń; 

 

• noclegu uczestników szkoleń – w przypadku szkoleń  trwających co najmniej dwa dni; 

 

• tłumaczeń, jeżeli osoby prowadzące szkolenia nie posługują się językiem polskim. 

 



Gdzie i kiedy można składać wnioski za pośrednictwem, LGD „Ziemia Wieluńska” z 

działania „Małe projekty” ? 

• Miejsce składania wniosków: biuro LGD „Ziemia Wieluńska”, Ruda, ul. Długa 31, 98-300 Wieluń, 

w godzinach od 8.00 do 15.00. 

 

• Termin składania wniosków: podawany do publicznej wiadomości na stronie LGD ,,Ziemia 

Wieluńska” 

 

• Limit dostępnych środków w naborze: …………………… 

 

• Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków oraz:  

- wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,  

- kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteria na 

podstawie, których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR,  

- wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD, znajduje się w siedzibie i na 

stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńska" 

www.ziemiawielunska.pl oraz na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa: www.arimr.gov.pl.  

 

  



Jak przebiega  ocena wniosków? 

 

 

      

•  Rada Programowa 

 

•  Ocena zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju 

 

•  Ocena kryteriów Lokalnych  

  

 

  

 

 



 

Rada LGD dokonuje wyboru projektów, spośród tych projektów, które: 

 

 
 

 

a. są zgodne z LSR, 

 

b. zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze 

 na podstawie kryteriów wyboru projektów 

 

 

• Rada LGD dokonuje wyboru projektów do wysokości ponad limit środków dostępnych w 

naborze. 

  

 

  

 

 



Zgodność z Lokalną Strategią Rozwoju 

 

 

 
 

Wnioski powinny wpisywać się w poszczególne cele ogólne oraz cele 

szczegółowe Lokalnej Strategii Rozwoju: 

 

 

•  Cel ogólny 1 – poprawa jakości życia mieszkańców obszaru działania LGD przy 

wykorzystaniu walorów przyrodniczych, kulturowych oraz wiedzy i umiejętności 

mieszkańców. 

 

•  Cel ogólny 2 – wzmocnienie kapitału ludzkiego i aktywizacja mieszkańców LGD. 

 

  

 

 



Formularz Rady Programowej  

do oceny zgodności operacji z LSR 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Formularz Rady Programowej  

do oceny operacji  według 

 lokalnych kryteriów zawartych w LSR 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Uwaga!! 

 

Każdy wnioskodawca musi uzyskać 

minimum 40% punktów z maksymalnej 

liczby możliwych do uzyskania w ramach 

działania „Małe projekty” 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 
 

 

  

 

 

 

Bezpłatne konsultacje  
 
 
Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych konsultacji i 
doradztwa przy wypełnianiu wniosków aplikacyjnych w 
biurze  LGD „Ziemia Wieluńska w Rudzie, ul. Długa 31, 
budynek szkoły podstawowej. 
 
 
 

Wszelkich informacji udzielają pracownicy biura pod nr tel. 

43 886 06 99 lub  782783030. 

w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku. 



 

 
 

 

  

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 

 

Dziękuję 
 

Biuro LGD Ziemia Wieluńska 

98 - 300 Wieluń, Ruda 31 

tel./fax - 43 886 06 99 

www.ziemiawielunska.pl 

http://www.ziemiawielunska.pl/

