
AKTYWIZACJA I INTEGRACJA 
MIESZKAÑCÓW - £¥CZYMY POKOLENIA, 
WYMIENIAMY DOŒWIADCZENIA, 
PRZECIWDZIA£AMY 
 WYKLUCZENIU SPO£ECZNEMU 
- projekt grantowy

TWORZENIE I ROZWÓJ FORM
POPULARYZACJI 
DZIEDZICTWA LOKALNEGO
- projekt grantowy 

dla kogo?
organizacje pozarz¹dowe, organizacje nieformalne, osoby 

fizyczne, instytucje kultury, jst, koœcio³y

ile?
kwota pomocy w wysokoœci od 5 000,00 z³ do 50 000,00 z³

intensywnoœæ wsparcia (refundacja œrodków)

jednostki sektora finansów  publicznych 63,63%

pozostali beneficjenci 90%

na co?
?  wspieranie kultury i tradycji, w tym tradycji kulinarnych 

regionu 

?  wspieranie tworzenia i rozwoju punktów zachowania 

dziedzictwa lokalnego 

?  opracowanie, wydruk folderów, materia³ów promocyjnych, 

broszur, kronik, przewodników, materia³ów audiowizualnych itp. 

i ich dystrybucja

?  wykonanie i monta¿ tablic informacyjno – promocyjnych

?  tworzenie stron internetowych promuj¹cych ca³y obszar 

objêty LSR

?  promocja obszaru objêtego LSR na targach i wystawach 

krajowych i zagranicznych

?  tworzenie questów, opracowanie i wydruk niezbêdnych 

materia³ów promocyjnych

?  tworzenie i rozwój produktów turystycznych

?

?

dla kogo?
organizacje pozarz¹dowe, organizacje nieformalne, osoby 

fizyczne, instytucje kultury, jst, koœcio³y

ile?
kwota pomocy w wysokoœci od 5 000,00 z³ do 50 000,00 z³

intensywnoœæ wsparcia (refundacja œrodków)

jednostki sektora finansów  publicznych 63,63% 

pozostali beneficjenci 90%

na co?
?  imprezy integruj¹ce lokalne œrodowiska 

?  organizacja zawodów sportowych, wykorzystuj¹cych bazê 

turystyczno – rekreacyjn¹

?  tworzenie i wspieranie dzia³alnoœci rêkodzielniczej i 

artystycznej

?  organizacja szkoleñ i warsztatów dla mieszkañców obszarów 

wiejskich 

?  opracowanie, wydruk folderów, materia³ów promocyjnych, 

broszur, kronik, przewodników, materia³ów audiowizualnych 

itp..

?  tworzenie stron internetowych promuj¹cych ca³y obszar 

objêty LSR

?  promocja obszaru objêtego LSR na targach i wystawach 

krajowych i zagranicznych

?  tworzenie questów, opracowanie i wydruk niezbêdnych 

materia³ów promocyjnych

?

?

Materia³ przygotowano na podstawie rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z dnia 24 wrzeœnia 2015 r. w sprawie szczegó³owych warunków i 
trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddzia³ania „Wsparcie na 
wdra¿anie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
spo³ecznoœæ” objêtego PROW na lata 2014-2020 z póŸn. zmianami oraz zapisów 
w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Spo³ecznoœæ (LSR) dla 
obszaru LGD Ziemi Sandomierskiej.

Projekty wspó³finansowane bêd¹ w ramach PROW 2014-2020 
dzia³anie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER” poddzia³anie „Wsparcie na wdra¿anie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez spo³ecznoœæ”

Beneficjentami projektów mog¹ byæ podmioty, 

które posiadaj¹ numer identyfikacyjny nadany 

przez ARiMR oraz których miejsce zamieszkania, 

siedziba lub oddzia³ znajduj¹ siê na obszarze 

dzia³ania Lokalnej Grupy Dzia³ania Ziemi 

Sandomierskiej - Gminy: DWIKOZY, 

KLIMONTÓW, KOPRZYWNICA, LIPNIK, 

£ONIÓW, OBRAZÓW, SAMBORZEC, 

WILCZYCE, ZAWICHOST.
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie". 
www.lgd-sandomierz.eu

LGD Ziemi Sandomierskiej 
œrodkami w wysokoœci 7 200 000,00 z³
 na realizacjê przedsiêwziêæ w ramach 

Strategii Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Spo³ecznoœæ (LSR)

 na lata 2016 - 2022.

dysponuje 

Jesteœ osob¹ przedsiêbiorcz¹?

Masz pomys³ na biznes?

Dzia³asz w stowarzyszeniu lub innej organizacji?

Aktywnie uczestniczysz w ¿yciu spo³ecznoœci 
lokalnej?

Potrzebujesz œrodków finansowych na realizacjê 
swoich projektów?

PrzyjdŸ do nas!

Lokalna Grupa Dzia³ania 

Ziemi Sandomierskiej

 

27-670 £oniów, £oniów 56
tel./fax 15 8320944,

biuro@lgd-sandomierz.eu
www.lgd-sandomierz.eu



 

PODEJMOWANIE DZIA£ALNOŒCI 
GOSPODARCZEJ

dla kogo?
osoby fizyczne pe³noletnie, nie podlegaj¹ce ubezpieczeniu 

spo³ecznemu rolników z mocy ustawy i w pe³nym zakresie, 

chyba, ¿e podejmuj¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ sklasyfikowan¹ 

jako produkcja artyku³ów spo¿ywczych lub produkcja napojów, i 

w okresie 2 lat poprzedzaj¹cych dzieñ z³o¿enia wniosku nie 

wykonywa³y dzia³alnoœci gospodarczej

ile?
kwota pomocy w wysokoœci 80 000,00 z³ 

œrodki finansowe bêd¹ wyp³acane w dwóch transzach, pierwsza 

w wysokoœci 80% przyznanej pomocy po podpisaniu umowy, 

pozosta³e 20% po zrealizowaniu operacji zgodnie z biznes-

planem

na co?
podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej, przy czym operacja powinna 

zak³adaæ utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy                      

w przeliczeniu na pe³ne etaty œrednioroczne i utrzymanie tego 

miejsca pracy przez 2 lata od dnia otrzymania p³atnoœci 

koñcowej. 

ROZWÓJ DZIA£ALNOŒCI 

GOSPODARCZEJ

dla kogo?
mikro lub ma³e przedsiêbiorstwo

ile?
?  kwota pomocy w wysokoœci do 160 000,00 z³

?  intensywnoœæ wsparcia 60% (refundacja œrodków)

?  minimalna wartoœæ projektu 50 000,00 z³

na co?
rozwój dzia³alnoœci gospodarczej (budowa, modernizacja 

remont pomieszczeñ, zakup maszyn lub sprzêtu, zakup 

wyposa¿enia itp.), przy czym operacja powinna zak³adaæ 

utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu 

na pe³ne œrednioroczne etaty, a osoba dla której zostanie 

utworzone miejsce pracy, zostanie zatrudniona na umowê o 

pracê; projekt musi przewidywaæ utrzymanie zatrudnienia 

przez okres 3 lat od otrzymania p³atnoœci koñcowej.

Podmiot, który ubiega siê o dofinansowanie w zakresie rozwoju 

dzia³alnoœci gospodarczej w okresie 3 lat poprzedzaj¹cych dzieñ 

z³o¿enia wniosku o przyznanie pomocy wykonywa³ ³¹cznie co 

najmniej przez 365 dni dzia³alnoœæ gospodarcz¹ oraz nadal j¹ 

wykonuje.

ROZWÓJ RYNKÓW ZBYTU 

PRODUKTÓW I US£UG LOKALNYCH

dla kogo?
podmioty gospodarcze, które w ramach wspólnych 

przedsiêwziêæ zawar³y porozumienie o wspólnej realizacji 

operacji, która ma na celu zwiêkszenie sprzeda¿y dóbr lub us³ug 

oferowanych przez podmioty z obszaru wiejskiego objêtego LSR 

przez zastosowanie wspólnego znaku towarowego lub 

stworzenie oferty kompleksowej sprzeda¿y takich dóbr lub us³ug.

ile?
?   kwota pomocy w wysokoœci do 300 000,00 z³

?minimalna wartoœæ projektu 50 000,00 z³

?   intensywnoœæ wsparcia (refundacja œrodków):

podmioty gospodarcze 70%

na co?
?  wspieranie wspó³pracy pomiêdzy podmiotami wykonuj¹cymi 

dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na obszarze wiejskim w ramach 

krótkich ³añcuchów dostaw lub w zakresie œwiadczenia us³ug 

turystycznych lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów 

lub us³ug lokalnych

TWORZENIE LUB ROZWÓJ 

INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA 

LOKALNEGO PRODUKTÓW ROLNYCH

na co?
tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego 

produktów rolnych bêd¹cych przedsiêbiorstwami spo¿ywczymi, 

w których jest prowadzona dzia³alnoœæ w zakresie produkcji, 

przetwarzania lub dystrybucji ¿ywnoœci pochodzenia roœlinnego 

lub zwierzêcego lub wprowadzanie tej ¿ywnoœci na rynek, przy 

czym podstaw¹ dzia³alnoœci tego przedsiêbiorstwa jest 

przetwarzanie. 

Warto zaznaczyæ, ¿e podstawow¹ cech¹ funkcjonowania 

inkubatora przetwórstwa lokalnego jest za³o¿enie, i¿ z jego 

infrastruktury korzystaj¹ podmioty odrêbne (w³aœciciel 

inkubatora musi tak dostosowaæ zak³ad by móg³ byæ w sposób 

legalny udostêpniany lokalnym producentom chc¹cym 

przetwarzaæ posiadane produkty rolne). 

dla kogo?
podmioty, którym nie zosta³a dotychczas przyznana pomoc na 

rozpoczêcie lub rozwijanie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie 

produkcji artyku³ów spo¿ywczych lub produkcji napojów 

ile?
?  kwota pomocy w wysokoœci do 500 000,00 z³;

?  intensywnoœæ wsparcia (refundacja œrodków):

podmioty gospodarcze 70% ,  

pozostali beneficjenci 100%, 

jednostki sektora finansów publicznych 63,63%

TWORZENIE I ROZWÓJ 
OGÓLNODOSTÊPNEJ, NIEKOMERCYJNEJ 
INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ 
LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ

dla kogo?
organizacje pozarz¹dowe, organizacje nieformalne, osoby 

fizyczne, instytucje kultury, jst

ile?
?  kwota pomocy w wysokoœci do 300 000,00 z³;

?minimalna wartoœæ projektu 50 000,00 z³

?  intensywnoœæ wsparcia (refundacja œrodków):

jednostki sektora finansów publicznych 63,63%  

organizacje pozarz¹dowe 100%             

pozostali beneficjenci 90%

na co?
?  budowa, rozbudowa lub modernizacja miejsc integracji                     

i aktywizacji spo³ecznoœci lokalnej, 

?  kszta³towanie przestrzeni publicznej w oparciu o istniej¹c¹ 

infrastrukturê, w tym fontanny, place zabaw, altany, miejsca na 

ogniska itp.

?  budowa/rozbudowa/ modernizacja scen, estrad itp.

?  wytyczenie, budowa lub przebudowa, oznakowanie tras 

rowerowych, œcie¿ek edukacyjnych, przyrodniczych i 

dydaktycznych oraz szlaków turystycznych

?  budowa i rozbudowa ma³ej infrastruktury turystycznej miêdzy 

innymi punkty widokowe, miejsca wypoczynkowe itp.

?  renowacja, odnowienie i zagospodarowanie ma³ej 

architektury zabytkowej
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