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Inicjatywa LEADER (Liaison Entre Actions 
de Development de L’Economie Rurale – „po-
wiązania pomiędzy działaniami na rzecz roz-
woju gospodarczego obszarów wiejskich”) 
powstała w Unii Europejskiej na początku lat 
90-tych XX wieku, aby przeciwdziałać nara-
stającym problemom wsi europejskich, które 
zostały wywołane rozwojem masowej inten-
sywnej produkcji rolnej, zmniejszaniem liczby 
gospodarstw rolnych, stopniowym wyludnia-
niem obszarów wiejskich, zanikaniem trady-
cji i wartości krzewionych przez społeczności 
wiejskie. Po przystąpieniu do UE Polska włą-
czyła się w kolejną edycję LEADER’a. 

Leader jest podejściem przekrojowym, któ-
re ma się przyczynić do aktywizacji społecz-
ności wiejskich poprzez włączenie partnerów 
społecznych i gospodarczych do planowania 
i wdrażania inicjatyw lokalnych. Wymaga to 
opracowania przez społeczność wiejską lo-
kalnej strategii rozwoju oraz realizacji wynika-
jących z niej innowacyjnych projektów łączą-
cych zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, hi-
storyczne oraz wiedzę i umiejętności przed-
stawicieli trzech sektorów: publicznego, spo-
łecznego i gospodarczego. Ich przedstawi-
ciele tworzą partnerstwo zwane lokalną gru-
pą działania (LGD), które jest reprezentatyw-
ne dla obszaru objętego Lokalną Strategią 
Rozwoju (LSR).

Dla obszaru LGD „Kraina wokół Lubli-
na” obejmującego gminy Bełżyce, Borze-
chów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłon-
na, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Nie-
drzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wól-
ka, Wysokie, Zakrzew opracowana zosta-
ła Lokalna Strategia Rozwoju. „Misją LSR 
jest podniesienie atrakcyjności obsza-
ru dla mieszkańców, partnerów w bizne-

sie (inkubator przedsiębiorczo-
ści), rolnictwa oraz turystów. 
Chcemy sprawić, by w opar-
ciu o zasoby przyrodnicze 

i kulturowe obszar ten stał się 
miejscem różnorodnych inicjatyw spo-
łecznych”.

Głównym zadaniem LGD jest wybór pro-
jektów do realizacji w ramach środków przy-
znanych na wdrażanie strategii. 

Działanie „Wdrażanie lokalnych stra-
tegii rozwoju” objęte Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 skie-
rowane jest do ludności obszarów wiejskich 
objętej podejściem Leader.

W ramach tego działania, benefi cjen-
ci mogą ubiegać się o fi nansowanie opera-
cji z zakresu działań Osi 3 „Różnicowanie 
w kierunku działalności nierolniczej”, „Two-
rzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i „Od-
nowa i rozwój wsi” na zasadach określonych 
w rozporządzeniach do tych działań oraz na 
operacje, które nie kwalifi kują się do wsparcia 
w ramach działań osi 3, ale również przyczy-
niają się do poprawy jakości życia lub zróż-
nicowania działalności gospodarczej – tzw. 
„Małe projekty”.

Wnioski o przyznanie pomocy fi nansowej 
na realizację operacji należy składać w sie-
dzibie LGD „Kraina wokół Lublina” w Lublinie 
przy ul. Karłowicza 4/100. Nabory wniosków 
prowadzone są w trybie zamkniętym w ter-
minach ogłoszonych przez Samorząd Woje-
wództwa (SW) na wniosek LGD.

Rada LGD ocenia wnioski pod względem 
zgodności operacji z lokalną strategią rozwo-
ju (LSR) wg określonych w niej kryteriów. Tyl-
ko wnioski o przyznanie pomocy na ope-
racje zgodne z LSR mogą być wybrane do 
fi nansowania i przesłane do SW w celu 
oceny formalnej.

Pomoc wypłacana będzie przez Agen-
cję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
w formie refundacji poniesionych kosztów na 
realizację inwestycji.

Schemat procedury wyboru projektów

LEADER Samorząd Wojewódzki
- podmiot wdrażający

Wnioski 
wybrane

(lista)

Wnioski 
niewybrane

(lista)

Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa

informacja o zawarciu umowy

w zależności od działań

Wybór wniosków do fi nansowania w ramach LSR i ułożenie list

Propozycja list projektów wybranych i niewybranych

Rejestracja wniosku i pomoc dla Wnioskodawców

Wniosek o pomoc

Zarząd (Biuro LGD)

Zespół oceniający
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   OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR 
 1. Czy operacja przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR?

  Celu 1. Poprawa jakości życia, w tym warunków zatrudnienia.
   tak Ο nie Ο
  Celu 2. Waloryzacja lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych.
   tak Ο  nie Ο

 2. Czy operacja przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR?

  1.1 Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyciąganie inwestycji na obszarze LGD.
   tak Ο nie Ο
  1.2. Poprawianie oferty spędzania wolnego czasu.
   tak Ο nie Ο
  2.1. Zachowanie wartości kulturowych i przyrodniczych.
   tak Ο nie Ο
  2.2. Rozwój turystyki kulturowej i aktywnej, w tym agroturystyki i ekoturystyki.
   tak Ο nie Ο
  2.3. Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego i rynków zbytu produktów rolnych.
   tak Ο nie Ο
  2.4. Aktywizacja społeczna i zwiększenie zdolności do pozyskiwania środków z zewnątrz.
   tak Ο nie Ο

 3. Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami planowanymi w  ramach LSR?

  I. Wsparcie dla fi rm w regionie.
   tak Ο nie Ο
  II. Plac zabaw w każdej gminie.
   tak Ο nie Ο
  III. Baza sportowa i imprezy sportowe.
   tak Ο nie Ο
  IV. Centra i imprezy kulturalne.
   tak Ο nie Ο
  V. Sieć szlaków turystycznych KwL.
   tak Ο nie Ο
  VI. Sztuka kulinarna KwL.
   tak Ο nie Ο

Lokalne kryteria wyboru projektów przedstawiają się następująco:

Kryterium Sposób oceny

Służą jak największej 
liczbie mieszkańców

1 pkt. – mieszkańcy 1 miejscowości;
2 pkt. – mieszkańcy jednej gminy;
3 pkt. – mieszkańcy LGD.

Zwiększające zatrudnienie

3 pkt. – 3 osoby i więcej;
2 pkt. – 2 osoby zatrudnione;
1 pkt. – 1 osoba zatrudniona;
0 pkt. – nie powoduje zwiększenia zatrudnienia.

Innowacyjny – nowy 
na terenie LGD

0 pkt. – nie jest nowy na terenie danej miejscowości;
1 pkt. – nowy projekt na terenie miejscowości;
2 pkt. – nowy projekt na terenie gminy;
3 pkt. – nowy projekt na terenie LGD.

Wykorzystujący lokalne 
zasoby (przyrodnicze, 

historyczne, kulturowe)

1 pkt. – wykorzystuje jeden z zasobów;
2 pkt. – wykorzystuje 2 zasoby;
3 pkt. – wykorzystuje wszystkie zasoby.

Powiązane z innymi pro-
jektami –  kompleksowe

1 pkt. – projekt rozpoczyna nowe przedsięwzięcie (jest jego częścią 
             składową) wynikające z  lokalnych dokumentów programowych;
2 pkt. – projekt jest elementem szerszego przedsięwzięcia, 
              które realizowane jest za pomocą kilku zadań;
3 pkt. – jest elementem końcowym jakiegoś przedsięwzięcia.

Wysokość wkładu 
w postaci pracy własnej

0 pkt. – brak wkładu pracy własnej;
1 pkt. – do 10%;
2 pkt. – 11 – 21%;
3 pkt. – 21 % i więcej.

KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW WYBÓR PROJEKTÓW WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW 

Złożone projekty podlegają 
ocenie zgodności z lokalną stra-
tegią rozwoju oraz ocenie we-
dług lokalnych kryteriów. 

Operację uznaje się za zgod-
ną z LSR jeżeli jej realizacja przy-

czyni się do osiągnięcia co naj-
mniej jednego celu ogólnego, co 
najmniej jednego celu szczegó-
łowego oraz jest zgodna z co naj-
mniej jednym przedsięwzięciem 
planowanym w ramach LSR. 
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Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

DZIAŁANIA WDRAŻANE POPRZEZ PODEJŚCIE LEADER

Kto może być wnioskodawcą?
O pomoc mogą ubiegać się podmioty (osoba fi zycz-
na, prawna lub jednostka organizacyjna nieposia-
dająca osobowości prawnej, która prowadzi działal-
ność, jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające po-
niżej 10 osób i mające obrót nieprzekraczający rów-
nowartości w zł 2 mln euro rocznie) mające siedzi-
bę lub adres zameldowania na terenie objętym LSR 
(Lokalna Strategia Rozwoju) z wyłączeniem miast li-
czących powyżej 5 000 mieszkańców. Osoba ubie-
gająca się o dotację musi być płatnikiem ZUS.

Zakres pomocy
Pomoc udzielana będzie podmiotom z tytułu inwe-
stycji w zakresie:
 1. usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
 2. usług dla ludności;
 3. sprzedaży hurtowej lub detalicznej;
 4. rzemiosła lub rękodzielnictwa;
 5. usług turystycznych oraz związanych 
  ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
 6. usług transportowych, komunalnych;
 7. przetwórstwa produktów rolnych 
  lub jadalnych produktów leśnych;
 8. magazynowania lub przechowywania 
  towarów;
 9. wytwarzania produktów energetycznych 
  z biomasy;
 10. rachunkowości, doradztwa lub usług 
  informatycznych.
Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie 

może być przyznana pomoc znajduje się w Załączniku 

nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 17 lipca 2008 r. (poz.883) Dz. U. Nr. 139.

Zgodnie z LSR preferowane do dofi nansowa-
nia będą projekty w ramach przedsięwzięcia 
„Wsparcie dla fi rm w regionie”:
 • Modernizacja istniejących przedsiębiorstw róż-
nych branż, które chcą poszerzyć swoje rynki zby-
tu lub wprowadzić nowe technologie;

 • Modernizacja istniejących przedsiębiorstw 
świadczących usługi turystyczne;
 • Poszerzenie działalności o usługi turystyczne.

Realizacja inwestycji powinna przyczynić się 
do osiągnięcia co najmniej jednego z celów 
szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju:
(nr 1) „Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i samo-
zatrudnienia oraz przyciąganie inwestycji na ob-
szarze LGD”;
(nr 3) „Zachowanie wartości kulturowych i przy-
rodniczych”;
(nr 4) „Rozwój turystyki kulturowej i aktywnej, 
w tym agroturystyki i ekoturystyki”.

Forma i wysokość przyznanej pomocy:
 • do 100 000 zł. – jeśli biznesplan przewidu-
je utworzenie 1-2 miejsc pracy w przeliczeniu na 
etaty średnioroczne;
 • do 200 000 zł. – jeśli biznesplan przewidu-
je utworzenie 3-4 miejsc pracy w przeliczeniu na 
etaty średnioroczne;
 • do 300 000 zł - jeśli biznesplan przewiduje 
utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy w przeli-
czeniu na etaty średnioroczne.

Maksymalna wysokość pomocy dla jednego be-
nefi cjenta nie może przekroczyć 300 000 zł 
w okresie realizacji Programu
Poziom pomocy wynosi maksymalnie 50% kosz-
tów kwalifi kowanych inwestycji.
Utworzenie miejsc pracy musi być uzasadnione 
zakresem rzeczowym operacji.
Dla przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych 
produktów leśnych maksymalna wysokość pomo-
cy dla jednego benefi cjenta wynosi 100 000 zł 
w okresie realizacji Programu.
Pomoc jest przyznawana na operację o planowa-
nej wysokości kosztów kwalifi kowanych powyżej 
kwoty 20 000 zł.

Istnieje możliwość otrzymania środków fi nanso-
wych w postaci wyprzedzającego fi nansowania 
kosztów kwalifi kowanych ponoszonych w związ-
ku z realizacją operacji w ramach działań Leader 
PROW 2007-2013. Wysokość ww. fi nansowania 
wynosi maksymalnie 20 % przyznanej dotacji.

Kiedy można złożyć wniosek?
Przewidywane terminy podawania do publicz-
nej wiadomości informacji o możliwości składania 
wniosków o przyznanie pomocy to czwarty kwar-
tał 2009 r. oraz pierwszy i trzeci kwartał w kolej-
nych latach realizacji LSR.

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Kto może być wnioskodawcą?
O pomoc mogą ubiegać się osoby fi zyczne ubez-
pieczone w KRUS jako rolnicy, małżonkowie rolni-
ka lub domownicy.

Zakres pomocy. Pomoc udzielana będzie oso-
bom z tytułu inwestycji w zakresie:
 1. Usług dla gospodarstw rolnych lub leśnic-
twa;
 2. Usług dla ludności;
 3. Sprzedaży hurtowej i detalicznej;
 4. Rzemiosła lub rękodzielnictwa;
 5. Robót i usług budowlanych oraz 
  instalacyjnych;
 6. Usług turystycznych oraz związanych 
  ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
 7. Usług transportowych i komunalnych;
 8. Przetwórstwa produktów rolnych lub 
  jadalnych produktów leśnych;
 9. Magazynowania lub przechowywania 
  towarów;
 10. Wytwarzania produktów energetycznych 
  z biomasy;
 11. Rachunkowości, doradztwa lub usług 
  informatycznych.

Zgodnie z LSR preferowane do dofi nansowa-
nia będą operacje dotyczące:
 • Tworzenia nowych i modernizacji istniejących 
gospodarstw agroturystycznych;
 • Tworzenie nowych lub modernizacja istnieją-
cych przedsiębiorstw świadczących usługi tury-
styczne;
 • Budowy i modernizacji małej architektury;
 • Odnowy zabytków znajdujących się na szlakach;

 • Tworzenia nowych przedsiębiorstw branży 
przetwórstwa rolno-spożywczego.

Realizacja przedsięwzięć powinna przyczynić 
się do osiągnięcia co najmniej jednego z ce-
lów szczegółowych:
(nr 3) „Zachowanie wartości kulturowych i przy-
rodniczych”;
(nr 4) „Rozwój turystyki kulturowej i aktywnej, 
w tym agroturystyki i ekoturystyki”;
(nr 5) „Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego 
i rynków zbytu produktów rolnych”.

Forma i wysokość przyznanej pomocy:
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifi -
kowanych. Maksymalna wysokość pomocy udzie-
lonej jednemu benefi cjentowi w gospodarstwie 
rolnym, w okresie realizacji Programu, nie może 
przekroczyć 100 000 zł.
Poziom pomocy fi nansowej wynosi maksymalnie 
50% kosztów kwalifi kowanych operacji.

Kiedy można złożyć wniosek?
Przewidywane terminy podawania do publicz-
nej wiadomości informacji o możliwości składania 
wniosków o przyznanie pomocy to czwarty kwar-
tał 2009 r. oraz pierwszy i trzeci kwartał w kolej-
nych latach realizacji LSR.

Istnieje możliwość otrzymania środków fi nansowych 
w postaci wyprzedzającego fi nansowania kosztów 
kwalifi kowanych ponoszonych w związku z realiza-
cją operacji w ramach działań Leader PROW 2007-
2013. Wysokość ww. fi nansowania wynosi maksy-
malnie 20% przyznanej dotacji.
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Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

DZIAŁANIA WDRAŻANE POPRZEZ PODEJŚCIE LEADER

Kto może być wnioskodawcą?
O pomoc mogą ubiegać się podmioty (osoba fi zycz-
na, prawna lub jednostka organizacyjna nieposia-
dająca osobowości prawnej, która prowadzi działal-
ność, jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające po-
niżej 10 osób i mające obrót nieprzekraczający rów-
nowartości w zł 2 mln euro rocznie) mające siedzi-
bę lub adres zameldowania na terenie objętym LSR 
(Lokalna Strategia Rozwoju) z wyłączeniem miast li-
czących powyżej 5 000 mieszkańców. Osoba ubie-
gająca się o dotację musi być płatnikiem ZUS.

Zakres pomocy
Pomoc udzielana będzie podmiotom z tytułu inwe-
stycji w zakresie:
 1. usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
 2. usług dla ludności;
 3. sprzedaży hurtowej lub detalicznej;
 4. rzemiosła lub rękodzielnictwa;
 5. usług turystycznych oraz związanych 
  ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
 6. usług transportowych, komunalnych;
 7. przetwórstwa produktów rolnych 
  lub jadalnych produktów leśnych;
 8. magazynowania lub przechowywania 
  towarów;
 9. wytwarzania produktów energetycznych 
  z biomasy;
 10. rachunkowości, doradztwa lub usług 
  informatycznych.
Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie 

może być przyznana pomoc znajduje się w Załączniku 

nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 17 lipca 2008 r. (poz.883) Dz. U. Nr. 139.

Zgodnie z LSR preferowane do dofi nansowa-
nia będą projekty w ramach przedsięwzięcia 
„Wsparcie dla fi rm w regionie”:
 • Modernizacja istniejących przedsiębiorstw róż-
nych branż, które chcą poszerzyć swoje rynki zby-
tu lub wprowadzić nowe technologie;

 • Modernizacja istniejących przedsiębiorstw 
świadczących usługi turystyczne;
 • Poszerzenie działalności o usługi turystyczne.

Realizacja inwestycji powinna przyczynić się 
do osiągnięcia co najmniej jednego z celów 
szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju:
(nr 1) „Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i samo-
zatrudnienia oraz przyciąganie inwestycji na ob-
szarze LGD”;
(nr 3) „Zachowanie wartości kulturowych i przy-
rodniczych”;
(nr 4) „Rozwój turystyki kulturowej i aktywnej, 
w tym agroturystyki i ekoturystyki”.

Forma i wysokość przyznanej pomocy:
 • do 100 000 zł. – jeśli biznesplan przewidu-
je utworzenie 1-2 miejsc pracy w przeliczeniu na 
etaty średnioroczne;
 • do 200 000 zł. – jeśli biznesplan przewidu-
je utworzenie 3-4 miejsc pracy w przeliczeniu na 
etaty średnioroczne;
 • do 300 000 zł - jeśli biznesplan przewiduje 
utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy w przeli-
czeniu na etaty średnioroczne.

Maksymalna wysokość pomocy dla jednego be-
nefi cjenta nie może przekroczyć 300 000 zł 
w okresie realizacji Programu
Poziom pomocy wynosi maksymalnie 50% kosz-
tów kwalifi kowanych inwestycji.
Utworzenie miejsc pracy musi być uzasadnione 
zakresem rzeczowym operacji.
Dla przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych 
produktów leśnych maksymalna wysokość pomo-
cy dla jednego benefi cjenta wynosi 100 000 zł 
w okresie realizacji Programu.
Pomoc jest przyznawana na operację o planowa-
nej wysokości kosztów kwalifi kowanych powyżej 
kwoty 20 000 zł.

Istnieje możliwość otrzymania środków fi nanso-
wych w postaci wyprzedzającego fi nansowania 
kosztów kwalifi kowanych ponoszonych w związ-
ku z realizacją operacji w ramach działań Leader 
PROW 2007-2013. Wysokość ww. fi nansowania 
wynosi maksymalnie 20 % przyznanej dotacji.

Kiedy można złożyć wniosek?
Przewidywane terminy podawania do publicz-
nej wiadomości informacji o możliwości składania 
wniosków o przyznanie pomocy to czwarty kwar-
tał 2009 r. oraz pierwszy i trzeci kwartał w kolej-
nych latach realizacji LSR.

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Kto może być wnioskodawcą?
O pomoc mogą ubiegać się osoby fi zyczne ubez-
pieczone w KRUS jako rolnicy, małżonkowie rolni-
ka lub domownicy.

Zakres pomocy. Pomoc udzielana będzie oso-
bom z tytułu inwestycji w zakresie:
 1. Usług dla gospodarstw rolnych lub leśnic-
twa;
 2. Usług dla ludności;
 3. Sprzedaży hurtowej i detalicznej;
 4. Rzemiosła lub rękodzielnictwa;
 5. Robót i usług budowlanych oraz 
  instalacyjnych;
 6. Usług turystycznych oraz związanych 
  ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
 7. Usług transportowych i komunalnych;
 8. Przetwórstwa produktów rolnych lub 
  jadalnych produktów leśnych;
 9. Magazynowania lub przechowywania 
  towarów;
 10. Wytwarzania produktów energetycznych 
  z biomasy;
 11. Rachunkowości, doradztwa lub usług 
  informatycznych.

Zgodnie z LSR preferowane do dofi nansowa-
nia będą operacje dotyczące:
 • Tworzenia nowych i modernizacji istniejących 
gospodarstw agroturystycznych;
 • Tworzenie nowych lub modernizacja istnieją-
cych przedsiębiorstw świadczących usługi tury-
styczne;
 • Budowy i modernizacji małej architektury;
 • Odnowy zabytków znajdujących się na szlakach;

 • Tworzenia nowych przedsiębiorstw branży 
przetwórstwa rolno-spożywczego.

Realizacja przedsięwzięć powinna przyczynić 
się do osiągnięcia co najmniej jednego z ce-
lów szczegółowych:
(nr 3) „Zachowanie wartości kulturowych i przy-
rodniczych”;
(nr 4) „Rozwój turystyki kulturowej i aktywnej, 
w tym agroturystyki i ekoturystyki”;
(nr 5) „Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego 
i rynków zbytu produktów rolnych”.

Forma i wysokość przyznanej pomocy:
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifi -
kowanych. Maksymalna wysokość pomocy udzie-
lonej jednemu benefi cjentowi w gospodarstwie 
rolnym, w okresie realizacji Programu, nie może 
przekroczyć 100 000 zł.
Poziom pomocy fi nansowej wynosi maksymalnie 
50% kosztów kwalifi kowanych operacji.

Kiedy można złożyć wniosek?
Przewidywane terminy podawania do publicz-
nej wiadomości informacji o możliwości składania 
wniosków o przyznanie pomocy to czwarty kwar-
tał 2009 r. oraz pierwszy i trzeci kwartał w kolej-
nych latach realizacji LSR.

Istnieje możliwość otrzymania środków fi nansowych 
w postaci wyprzedzającego fi nansowania kosztów 
kwalifi kowanych ponoszonych w związku z realiza-
cją operacji w ramach działań Leader PROW 2007-
2013. Wysokość ww. fi nansowania wynosi maksy-
malnie 20% przyznanej dotacji.
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Małe projekty – operacje, które nie odpowiadają 
warunkom przyznania pomocy w ramach działań 
Osi 3 wdrażanych podejściem LEADER, ale przy-
czyniają się do osiągnięcia celów tej Osi.
Są to projekty przyczyniające się do poprawy ja-
kości życia lub zróżnicowania działalności gospo-
darczej na obszarze działania LGD.

Kto może być wnioskodawcą?
O pomoc mogą ubiegać się osoby fi zyczne, które 
są obywatelami państwa członkowskiego UE za-
meldowanymi na pobyt stały na obszarze Lokal-
nej Strategii Rozwoju, lub wykonujące działalność 
gospodarczą na tym obszarze, osoby prawne 
albo jednostki organizacyjne nieposiadające oso-
bowości prawnej, którym ustawy przyznają oso-
bowość prawną (jak Kościół Katolicki, inne kościo-
ły i związki wyznaniowe, fundacje, stowarzyszenia 
które posiadają siedzibę lub prowadzą działalność 
na obszarze objętym LSR)

Zakres pomocy
Pomoc udzielana będzie podmiotom z tytułu inwe-
stycji w zakresie:
 1. Podnoszenia świadomości społeczności 
  lokalnej, w tym organizacji szkoleń, 
   przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym;
 2. Podnoszenia jakości życia społeczności 
  lokalnej na obszarze objętym LSR, w tym 
  przez:
   a) udostępnianie urządzeń i sprzętu 
   komputerowego i dostęp do Internetu;
   b) organizowanie imprez kulturalnych, 
   rekreacyjnych lub sportowych;
 3. Rozwijania aktywności społeczności 
  lokalnej, w tym przez:
   a) promocję lokalnej twórczości 
   kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego 
   dziedzictwa kulturowego, historycznego 
   lub przyrodniczego;
   b) kultywowanie miejscowych tradycji,
   obrzędów i zwyczajów;

   c) kultywowanie języka regionalnego 
   i gwary;
   d) kultywowanie tradycyjnych zawodów;
 4. Rozwijania turystyki lub rekreacji 
  na obszarze objętym LSR, w tym przez:
   a) utworzenie lub zmodernizowanie 
   bazy informacji turystycznej 
   oraz stron internetowych, przygotowanie 
   i wydanie folderów czy innych 
   publikacji informacyjnych dotyczących 
   obszaru objętego LSR;
   b) 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, ścieżek spacerowych lub 
   dydaktycznych;

 5. Zachowania, odtwarzania, zabezpieczania
  lub oznakowania cennego lokalnego
  dziedzictwa krajobrazowego oraz
  przyrodniczego, w szczególności 
  obszarów objętych poszczególnymi formami 
  ochrony przyrody, w tym obszarów 
  Natura 2000;

 6. Zachowania lokalnego dziedzictwa 
  kulturowego i historycznego, w tym przez:
   a) odbudowę albo odnawianie lub 
   oznakowanie budowli lub obiektów 
   małej architektury wpisanych do 
   rejestru zabytków lub objętych 
   wojewódzką ewidencją zabytków;
   b) odnowienia dachów lub elewacji 
   zewnętrznych budynków wpisanych 
   do rejestru zabytków lub objętych 
   wojewódzką ewidencją zabytków;
   c) remont lub wyposażenie muzeów 
   i świetlic wiejskich.
 7. 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;
 8. wykorzystanie energii pochodzącej ze 
  źródeł odnawialnych w celu poprawienia 
  warunków prowadzenia działalności 
  kulturalnej lub gospodarczej, z wyłączeniem 
  działalności rolniczej.

Zgodnie z LSR preferowane do dofi nansowa-
nia będą projekty z zakresu: 
 • budowy i modernizacji placów zabaw w po-
wiązaniu z imprezami kulturalno-edukacyjnymi dla 
dzieci;
 • budowy i modernizacji obiektów sportowo-re-
kreacyjnych, oraz zakupu strojów i sprzętu dla klu-
bów i zespołów sportowych w powiązaniu z impre-
zą lub wydarzeniem sportowym;
 • szkoleń i warsztatów;
 • budowy i modernizacji obiektów kulturalnych 
oraz zakupu strojów i instrumentów dla zespołów 
artystycznych, w tym grup folklorystycznych (tylko 
w powiązaniu z imprezą lub wydarzeniem kultural-
nym);
 • organizacji imprez rekreacyjno-kulturalnych; 
 • organizacji i tworzeniu muzeów, izb regional-
nych itp.;
 • publikacji wydawnictw o charakterze kultural-
nym, związanym z historią obszaru, kultywowa-
niem tradycji itp.;
 • tworzenia nowych i modernizacji istniejących 
gospodarstw agroturystycznych, przedsiębiorstw 
świadczących usługi turystyczne; 
 • budowy lub modernizacji obiektów publicz-
nych służących rozwojowi turystyki; zakupu takich 
obiektów np. centrum informacji turystycznej;
 • wytyczenia i oznakowania tras turystycznych;
 • budowy i modernizacji małej architektury;
 • odnowy zabytków znajdujących się na szlakach;
 • działań promocyjnych (wydawnictwa, impre-
zy promocyjne – rajdy, udział w targach turystycz-
nych itp.)

 • szkoleń i projektów dotyczących promocji pro-
duktów lokalnych (certyfi kacja produktów, wy-
dawnictwa, udział w targach, organizacja imprez 
o charakterze promocyjnym).

Realizacja przedsięwzięć powinna przyczynić 
się do osiągnięcia co najmniej jednego z na-
stępujących celów szczegółowych:
(nr 2) „Poprawa oferty spędzania wolnego czasu”;
(nr 3) „Zachowanie wartości kulturowych i przy-
rodniczych”;
(nr 4) „Rozwój turystyki kulturowej i aktywnej, 
w tym agroturystyki i ekoturystyki”;
(nr 5) „Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego 
i rynków zbytu produktów rolnych”;
(nr 6) ”Aktywizacja społeczna i zwiększenie zdol-
ności do pozyskiwania środków z zewnątrz”. 

Forma i wysokość przyznanej pomocy:
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwali-
fi kowanych operacji. Całkowity planowany koszt 
projektu nie może wynosić mniej niż 4 500 zł, 
lecz nie więcej niż 100 000 zł.
Wysokość pomocy przyznanej na realizację jed-
nej operacji nie może przekroczyć 25 000 zł oraz 
maksymalnie 100 000 zł na jednego benefi cjen-
ta w okresie realizacji programu. Poziom pomo-
cy fi nansowej wynosi maksymalnie 70% kosztów 
kwalifi kowanych operacji.

Kiedy można złożyć wniosek?
Przewidywane terminy podawania do publicznej 
wiadomości informacji o możliwości składania 
wniosków o przyznanie pomocy to czwarty kwar-
tał 2009 r. oraz pierwszy i trzeci kwartał w kolej-
nych latach realizacji LSR.

Istnieje możliwość otrzymania środków fi nanso-
wych w postaci wyprzedzającego fi nansowania 
kosztów kwalifi kowanych ponoszonych w związ-
ku z realizacją operacji w ramach działań Leader 
PROW 2007-2013. Wysokość ww. fi nansowania 
wynosi maksymalnie 20 % przyznanej dotacji.

Małe projekty
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Małe projekty – operacje, które nie odpowiadają 
warunkom przyznania pomocy w ramach działań 
Osi 3 wdrażanych podejściem LEADER, ale przy-
czyniają się do osiągnięcia celów tej Osi.
Są to projekty przyczyniające się do poprawy ja-
kości życia lub zróżnicowania działalności gospo-
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O pomoc mogą ubiegać się osoby fi zyczne, które 
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ły i związki wyznaniowe, fundacje, stowarzyszenia 
które posiadają siedzibę lub prowadzą działalność 
na obszarze objętym LSR)

Zakres pomocy
Pomoc udzielana będzie podmiotom z tytułu inwe-
stycji w zakresie:
 1. Podnoszenia świadomości społeczności 
  lokalnej, w tym organizacji szkoleń, 
   przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym;
 2. Podnoszenia jakości życia społeczności 
  lokalnej na obszarze objętym LSR, w tym 
  przez:
   a) udostępnianie urządzeń i sprzętu 
   komputerowego i dostęp do Internetu;
   b) organizowanie imprez kulturalnych, 
   rekreacyjnych lub sportowych;
 3. Rozwijania aktywności społeczności 
  lokalnej, w tym przez:
   a) promocję lokalnej twórczości 
   kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego 
   dziedzictwa kulturowego, historycznego 
   lub przyrodniczego;
   b) kultywowanie miejscowych tradycji,
   obrzędów i zwyczajów;

   c) kultywowanie języka regionalnego 
   i gwary;
   d) kultywowanie tradycyjnych zawodów;
 4. Rozwijania turystyki lub rekreacji 
  na obszarze objętym LSR, w tym przez:
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   oraz stron internetowych, przygotowanie 
   i wydanie folderów czy innych 
   publikacji informacyjnych dotyczących 
   obszaru objętego LSR;
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   małej infrastruktury turystycznej, 
   w szczególności punktów widokowych, 
   miejsc wypoczynkowych lub 
   biwakowych, tras narciarstwa 
   biegowego lub zjazdowego, szlaków 
   wodnych, szlaków rowerowych, szlaków 
   konnych, ścieżek spacerowych lub 
   dydaktycznych;

 5. Zachowania, odtwarzania, zabezpieczania
  lub oznakowania cennego lokalnego
  dziedzictwa krajobrazowego oraz
  przyrodniczego, w szczególności 
  obszarów objętych poszczególnymi formami 
  ochrony przyrody, w tym obszarów 
  Natura 2000;
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   oznakowanie budowli lub obiektów 
   małej architektury wpisanych do 
   rejestru zabytków lub objętych 
   wojewódzką ewidencją zabytków;
   b) odnowienia dachów lub elewacji 
   zewnętrznych budynków wpisanych 
   do rejestru zabytków lub objętych 
   wojewódzką ewidencją zabytków;
   c) remont lub wyposażenie muzeów 
   i świetlic wiejskich.
 7. 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;
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  działalności rolniczej.

Zgodnie z LSR preferowane do dofi nansowa-
nia będą projekty z zakresu: 
 • budowy i modernizacji placów zabaw w po-
wiązaniu z imprezami kulturalno-edukacyjnymi dla 
dzieci;
 • budowy i modernizacji obiektów sportowo-re-
kreacyjnych, oraz zakupu strojów i sprzętu dla klu-
bów i zespołów sportowych w powiązaniu z impre-
zą lub wydarzeniem sportowym;
 • szkoleń i warsztatów;
 • budowy i modernizacji obiektów kulturalnych 
oraz zakupu strojów i instrumentów dla zespołów 
artystycznych, w tym grup folklorystycznych (tylko 
w powiązaniu z imprezą lub wydarzeniem kultural-
nym);
 • organizacji imprez rekreacyjno-kulturalnych; 
 • organizacji i tworzeniu muzeów, izb regional-
nych itp.;
 • publikacji wydawnictw o charakterze kultural-
nym, związanym z historią obszaru, kultywowa-
niem tradycji itp.;
 • tworzenia nowych i modernizacji istniejących 
gospodarstw agroturystycznych, przedsiębiorstw 
świadczących usługi turystyczne; 
 • budowy lub modernizacji obiektów publicz-
nych służących rozwojowi turystyki; zakupu takich 
obiektów np. centrum informacji turystycznej;
 • wytyczenia i oznakowania tras turystycznych;
 • budowy i modernizacji małej architektury;
 • odnowy zabytków znajdujących się na szlakach;
 • działań promocyjnych (wydawnictwa, impre-
zy promocyjne – rajdy, udział w targach turystycz-
nych itp.)

 • szkoleń i projektów dotyczących promocji pro-
duktów lokalnych (certyfi kacja produktów, wy-
dawnictwa, udział w targach, organizacja imprez 
o charakterze promocyjnym).

Realizacja przedsięwzięć powinna przyczynić 
się do osiągnięcia co najmniej jednego z na-
stępujących celów szczegółowych:
(nr 2) „Poprawa oferty spędzania wolnego czasu”;
(nr 3) „Zachowanie wartości kulturowych i przy-
rodniczych”;
(nr 4) „Rozwój turystyki kulturowej i aktywnej, 
w tym agroturystyki i ekoturystyki”;
(nr 5) „Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego 
i rynków zbytu produktów rolnych”;
(nr 6) ”Aktywizacja społeczna i zwiększenie zdol-
ności do pozyskiwania środków z zewnątrz”. 

Forma i wysokość przyznanej pomocy:
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwali-
fi kowanych operacji. Całkowity planowany koszt 
projektu nie może wynosić mniej niż 4 500 zł, 
lecz nie więcej niż 100 000 zł.
Wysokość pomocy przyznanej na realizację jed-
nej operacji nie może przekroczyć 25 000 zł oraz 
maksymalnie 100 000 zł na jednego benefi cjen-
ta w okresie realizacji programu. Poziom pomo-
cy fi nansowej wynosi maksymalnie 70% kosztów 
kwalifi kowanych operacji.

Kiedy można złożyć wniosek?
Przewidywane terminy podawania do publicznej 
wiadomości informacji o możliwości składania 
wniosków o przyznanie pomocy to czwarty kwar-
tał 2009 r. oraz pierwszy i trzeci kwartał w kolej-
nych latach realizacji LSR.

Istnieje możliwość otrzymania środków fi nanso-
wych w postaci wyprzedzającego fi nansowania 
kosztów kwalifi kowanych ponoszonych w związ-
ku z realizacją operacji w ramach działań Leader 
PROW 2007-2013. Wysokość ww. fi nansowania 
wynosi maksymalnie 20 % przyznanej dotacji.

Małe projekty
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Kto może być wnioskodawcą?
O pomoc mogą ubiegać osoby prawne: gmina, 
instytucja kultury, dla której organizatorem jest 
jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub 
inny związek wyznaniowy, organizacja pozarzą-
dowa mająca status organizacji pożytku publicz-
nego.
Pomoc fi nansowa może być przyznana jeże-
li projekt jest realizowany w miejscowości nale-
żącej do gminy wiejskiej, wiejsko-miejskiej, z wy-
łączeniem miast liczących powyżej 5 000 miesz-
kańców, wpisuje się w zakres Planu Odnowy 
Miejscowości, nie ma charakteru komercyjne-
go, organizacja pozarządowa działa w obszarze 
zbieżnym z celami działania „Odnowa i rozwój 
wsi” w szczególności na rzecz aktywizacji ludno-
ści, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kultu-
rowego lub przyrodniczego.

Zakres pomocy
Pomoc udzielana będzie podmiotom z tytułu in-
westycji w zakresie:
 1. Budowy, przebudowy, remontu lub 
  wyposażenia budynków pełniących funkcje 
  rekreacyjne, sportowe, społeczno-kulturalne, 
  w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem 
  szkół, przedszkoli i żłobków;
 2. Budowy, przebudowy, remontu lub 
  wyposażenia obiektów małej architektury;
 3. Budowy, przebudowy lub remontu obiektów 
  sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków 
  pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji, 
  przeznaczonych do użytku publicznego ;
 4. Zakupu towarów służących przedsięwzięciom 
  związanym z kultywowaniem tradycji 
  społeczności lokalnych lub tradycyjnych 
  zawodów;
 5. Związanych z kształtowaniem obszaru 
  o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia 
  potrzeb mieszkańców, sprzyjających 
  nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze 
  względu na ich położenie oraz cechy 
  funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności 

  poprzez odnawianie lub budowę placów 
  parkingowych, chodników lub oświetlenia 
  ulicznego;
 6. Urządzania i porządkowania terenów 
  zielonych, parków, lub innych miejsc 
  wypoczynku;
 7. Budowy, przebudowy lub remontu 
  infrastruktury turystycznej;
 8. Zagospodarowania zbiorników i cieków 
  wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji 
  lub w celu poprawy estetyki miejscowości;
 9. Rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru 
  zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją 
  zabytków, użytkowanych na cele publiczne 
  oraz obiektów małej architektury, odnawiania 
  lub konserwacji lokalnych pomników 
  historycznych i miejsc pamięci;
 10. Zakupu i odnawiania obiektów 
  charakterystycznych dla danego regionu lub 
  tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji 
  na cele publiczne;
 11. Budowy, przebudowy, remontu lub 
  wyposażania obiektów budowlanych 
  przeznaczonych na cele promocji lokalnych 
  produktów i usług, w tym pawilonów, punktów 
  wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn;
  Odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów 
  w budynkach architektury sakralnej wpisanych 
  do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką 
  ewidencją zabytków i cmentarzy wpisanych do 
  rejestru zabytków;
 12. Wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych 
  obiektów budowlanych w celu uporządkowania 
  terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest 
  ich odnowienie i dalsze użytkowanie - 
  w zakresie koniecznym do realizacji operacji 
  wymienionych w pkt. 1-12;
 13. Zakupu materiału siewnego lub 
  nasadzeniowego roślin wieloletnich;
 14. Zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących  
  realizacji operacji;
 15. Ogólnym, które są bezpośrednio związane 
  z przygotowaniem i realizacją operacji.

Zgodnie z LSR preferowane do dofi nansowa-
nia będą operacje dotyczące: 
 • Budowy i modernizacji obiektów sportowo-
rekreacyjnych;
 • Budowy i modernizacji obiektów kultural-
nych, świetlic wiejskich;
(powyższe działania mogą być realizowane 
tylko w powiązaniu z imprezą lub wydarze-
niem sportowym);
 • Organizacji i tworzenia muzeów, izb regio-
nalnych itp.; 
 • Zakupu strojów i instrumentów dla zespo-
łów artystycznych, w tym grup folklorystycz-
nych;
 • Zakupu strojów oraz sprzętu dla klubów 
i zespołów sportowych;
 • Budowy lub modernizacji obiektów publicz-
nych służących rozwojowi turystyki;
 • Zagospodarowania (odnowy) centrów wsi 
znajdujących się na szlakach turystycznych;
 • Zagospodarowania miejsc związanych 
z ruchem turystycznym (parkingi, oświetlenie 
tych miejsc, chodniki przy tych miejscach);
 • Wytyczenia i oznakowania tras turystycz-
nych;
 • Budowy i modernizacji małej architektury;
 • Odnowy zabytków znajdujących się na 
szlakach.

Realizacja przedsięwzięć powinna przyczynić 
się do osiągnięcia co najmniej jednego z na-
stępujących celów szczegółowych:
(nr 2) „Poprawa oferty spędzania wolnego cza-
su”;
(nr 3) „Zachowanie wartości kulturowych i przy-
rodniczych”.
(nr 4) „Rozwój turystyki kulturowej i aktywnej, 
w tym agroturystyki i ekoturystyki” 

Forma i wysokość przyznanej pomocy:
Maksymalna wysokość pomocy na realizację 
projektów w jednej miejscowości wynosi 500 000 
zł w okresie realizacji Programu Leader.
Wysokość pomocy przyznanej na realizację jed-
nego projektu nie może być niższa niż 25 000 zł.
Poziom pomocy wynosi maksymalnie 75 % kosz-
tów kwalifi kowanych projektu. Wymagany wkład 
środków publicznych, w wysokości co najmniej 
25% kosztów kwalifi kowanych projektu, pocho-
dzi ze środków własnych benefi cjenta.

Kiedy można złożyć wniosek?
Przewidywane terminy podawania do publicznej 
wiadomości informacji o możliwości składania 
wniosków o przyznanie pomocy to czwarty kwar-
tał 2009 r. oraz pierwszy i trzeci kwartał w kolej-
nych latach realizacji LSR.

Odnowa i rozwój wsi
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Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego

„Kraina wokół Lublina”
ul. Karłowicza 4, pokój 100

20-027 Lublin
tel./fax  081 532 30 65

email: biuro@krainawokollublina.pl
www.krainawokollublina.pl

Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego 
„Kraina wokół Lublina” - zasady funkcjonowania Stowarzyszenia. 

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, w którym uczestniczą wszyscy człon-

kowie zwyczajni. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy m.in. wybór pozostałych władz i 

ustanawianie regulaminów.

Zarząd kieruje bieżącą działalnością LGD. Do jego kompetencji należy reprezentowanie Stowarzyszenia 

na zewnątrz i działanie w jego imieniu

Komisja Rewizyjna pełni funkcje kontrolne. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy m.in. ocena pra-

cy organów Stowarzyszenia.

Rada jest organem decyzyjnym Lokalnej Grupy Działania. Do wyłącznej kompetencji Rady należy wy-

bór operacji, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju.

Biuro jest jednostką organizacyjną LGD podlegającą bezpośrednio Zarządowi LGD.

Zakres działań Biura dotyczy w szczególności wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarzą-

du Stowarzyszenia, rozpowszechniania założeń LSR, informowania o zasadach przyznawania pomocy fi -

nansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” i trybie ich przyznawania. 

Jest miejscem, w którym zbierają się i pracują statutowe organy LGD.

Jest punktem kontaktowym, w którym mieszkańcy mogą uzyskać informacje dotyczące wdrażania Osi 

Leader, Lokalnej Strategii Rozwoju oraz porady w zakresie przygotowania i złożenia wniosków o pomoc 

fi nansową. Zajmuje się obsługą wniosków, monitoringiem realizowanych operacji, naborem wniosków.

Pracownicy Biura prowadzą działania informacyjne, promocyjne i kulturalne  związane z obszarem LGD 

i realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju. Przygotowują udział LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, 

imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc w promocji Stowarzyszenia.

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

Publikacja opracowana przez LGD „Kraina wokół Lublina”
Publikacja współ� nansowana ze środków Unii Europejskiej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzania Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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