
Małe projekty – operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 wdrażanych podej-
ściem LEADER, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi. Są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub 
zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD.

Kto może być wnioskodawcą?
O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne, które są obywatelami państwa członkowskiego UE zamieszkujące na obszarze obję-
tym lokalną strategią rozwoju lub wykonujące działalność gospodarczą na tym obszarze, osoby prawne albo jednostki organi-
zacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają osobowość prawną (jak Kościół Katolicki, inne kościoły 
i związki wyznaniowe, fundacje, stowarzyszenia, które posiadają siedzibę lub prowadzą działalność na obszarze objętym LSR).

Zakres pomocy
Pomoc udzielana będzie podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:

1. Podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR przez:
a)  udostępnianie urządzeń i sprzętu z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie,
b)  organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów objętych LSR 

innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspie-
raniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług określonego przedsiębiorcy,

c)  organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walo-
rów,

d)  zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódz-
kich;

2. Rozwijania aktywności społeczności lokalnej przez:
a)  promocję lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków miesz-

kalnych, kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów;
b)  promocję lokalnej przedsiębiorczości,

3. Rozwijania turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym 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 publi-
kacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR;

b) budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie małej infra-
struktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażenie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłą-
czeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej; 

4. Promowania, zachowania, odtwarzania, zabezpieczania lub oznakowania cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego  
i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 
2000;

5. Zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym 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, 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 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Małe projekty



6. Inicjowania powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lo-
kalne 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 roku 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;
7. Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności 

kulturalnej lub gospodarczej, z wyłączeniem działalności rolniczej.

Forma i wysokość przyznanej pomocy:
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych 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 jednej operacji nie może przekroczyć 25 000 zł oraz maksymalnie 100 000 zł na 
jednego beneficjenta w okresie realizacji programu. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 70% kosztów kwali-
fikowanych operacji.

Kiedy można złożyć wniosek?
Przewidywane terminy podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie 
pomocy to pierwszy i trzeci kwartał w kolejnych latach realizacji LSR.

Zgodnie z LSR preferowane do dofinansowania będą projekty z zakresu: 
•	 Budowy i modernizacji placów zabaw w powiązaniu z imprezami kulturalno-edukacyjnymi dla dzieci;
•	 Modernizacji obiektów sportowo-rekreacyjnych; 
•	 Szkoleń i warsztatów;
•	 Modernizacji obiektów kulturalnych oraz zakupu strojów i instrumentów dla zespołów artystycznych, w tym grup folklo-

rystycznych (tylko w powiązaniu z imprezą lub wydarzeniem kulturalnym); 
•	 Organizacji imprez rekreacyjno-kulturalnych;
•	 Remontu i wyposażenia istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje; 
•	 Publikacji wydawnictw o charakterze kulturalnym, związanym z historią obszaru, kultywowaniem tradycji itp.;
•	 Modernizacji istniejących gospodarstw agroturystycznych, przedsiębiorstw świadczących usługi turystyczne; 
•	 Budowy lub modernizacji obiektów publicznych 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, imprezy promocyjne – rajdy, udział w targach turystycznych itp.)
•	 Szkoleń i projektów dotyczących promocji produktów lokalnych (certyfikacja produktów, wydawnictwa, udział w targach, 

organizacja imprez o charakterze promocyjnym).

Realizacja przedsięwzięć powinna przyczynić się do osiągnięcia co najmniej jednego z następujących celów szczegółowych:
	 (nr2) „Poprawa oferty spędzania wolnego czasu”;
	 (nr 3) „Zachowanie wartości kulturowych i przyrodniczych”;
	 (nr 4) „Rozwój turystyki kulturowej i aktywnej, w tym agroturystyki i ekoturystyki”;
	 (nr5) „Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego i rynków zbytu produktów rolnych”;
	 (nr 6) „Aktywizacja społeczna i zwiększenie zdolności do pozyskiwania środków z zewnątrz” 
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