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Poziom dofinansowania 

• 80% kosztów kwalifikowalnych 
poniesionych przez beneficjenta podlega 
refundacji,  

• 4,5 - 50 tyś złotych – tyle może wynieść 
pomoc na realizację jednego małego 
projektu, 

• 200 tyś złotych – tyle może wynieść 
pomoc na małe projekty w okresie 
realizacji PROW na lata 2007-2013 dla 
jednego beneficjenta (50 tyś. dla osób 
fizycznych i firm). 

 



Wkład niepieniężny obejmuje: 

• Pracę oraz usługi świadczone nieodpłatnie, stanowiąca 
iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu 
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 
w drugim roku poprzedzającym rok,  w którym złożono 
wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty, i liczby 
168, 

• Udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętu lub 
surowców 
 

 Wartość wkładu niepieniężnego może wynieść nie 
więcej niż 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych 
pomniejszonych o wysokość kosztów ogólnych. 



Zasady dofinansowania 
• Pomoc na małe projekty przyznaje się w formie refundacji 

części kosztów, które są uzasadnione zakresem realizacji 
małego projektu, niezbędne do osiągnięcia jego celu oraz 
racjonalne 
 

• Koszty ogólne obejmują: 
• Przygotowanie dokumentacji technicznej małego projektu, 
• Opłaty za patenty, licencje lub wynagrodzenia za 

przeniesienie autorskich praw majątkowych, 
• Opłat notarialnych, skarbowych lub sądowych, 
• Sprawowania nadzoru autorskiego lub inwestorskiego. 

 
 Koszty ogólne mogą wynosić do 10 % pozostałych kosztów 

kwalifikowalnych pomniejszonych o wartość wkładu 
niepieniężnego. 
 



Koszty kwalifikowalne 

• Zakup materiałów lub przedmiotów, 
• Zakup usług lub roboty budowlane, 
• Najmu, dzierżawy lub zakupu oprogramowania, 

sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, z 
wyłączeniem środków transportu napędzanych 
mechanicznie, z tym że w przypadku małego 
projektu, która nie obejmuje inwestycji, koszt 
zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, 
urządzeń lub maszyn podlegają refundacji 
wyłącznie, gdy nie przekraczają kosztów ich 
najmu lub dzierżawy 



Kto może ubiegać się o 

dofinansowanie ? 
1. Pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na obszarze objętym 

lokalną strategią rozwoju, lub wykonująca działalność gospodarczą 
na tym obszarze – jeśli mały projekt jest związany z prowadzoną 
przez niego działalnością gospodarczą, albo z działalnością 
gospodarczą, którą planuje podjąć, chyba ze będzie realizowany w 
zakresie:  

• Promowania i organizacji lokalnej twórczości kulturalnej lub 
aktywnego trybu życia, 

• Kultywowanie:  - miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, 
języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła. 

 

 

2. Osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, której ustawy przyznają zdolność prawną, 
jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą 
działalność na tym obszarze, z wyłączeniem województwa. 

  



Kto może ubiegać się o 

dofinansowanie ? 

 

W ramach małych projektów finansowane będą 
tylko operacje, których beneficjenci mają 
siedzibę lub miejsce stałego zamieszkania na 
obszarze objętym lokalną strategią rozwoju tj. 
Gminy: Baćkowice, Brody, Łagów, Nowa 
Słupia, Pawłów i Waśniów.   

 



Co można finansować? 

• Przedsięwzięcie I Krajobraz wsi 
świętokrzyskiej 

• Przedsięwzięcie II Zabytki wsi świętokrzyskiej 

• Przedsięwzięcie III Wieś świętokrzyska 
tętniąca życiem społeczno-kulturalnym 

• Przedsięwzięcie IV Wieś świętokrzyska 
aktywna gospodarczo 

• Przedsięwzięcie V Kraina Sacrum i Profanum 

Lokalna Strategia Rozwoju przewiduje 
następujące przedsięwzięcia do realizacji: 



Przedsięwzięcie I Krajobraz 

wsi świętokrzyskiej 
Finansowane będą operacje 

dotyczące: 
a) budowy, odbudowy, przebudowy, remontu połączonego z 

modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów 
małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej m.in. szlaków 
turystycznych, punktów widokowych, miejsc 
wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego 
i zjazdowego, tras rowerowych, szlaków konnych, ścieżek 
spacerowych i dydaktycznych,  

b) promowania, zachowania, odtworzenia, zabezpieczenia lub 
oznakowania cennego lokalnego dziedzictwa przyrodniczego 
i krajobrazowego, w szczególności obszarów objętych 
poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów 
Natura 2000. 
 



Przedsięwzięcie II Zabytki wsi 

świętokrzyskiej 

Finansowane będą operacje dotyczące: 

 

a) przygotowania i wydania folderów oraz innych 
publikacji informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących obszaru LSR,  

b) przygotowania lub zmodernizowanie stron 
Internetowych promujących region, 
związanych tematycznie z ofertą turystyczną 
obszaru objętego LSR,  

 



Przedsięwzięcie III Wieś świętokrzyska 

tętniąca życiem społeczno-kulturalnym 
Finansowane będą operacje dotyczące: 

a) organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć 
edukacyjnych i warsztatowych służących 
podniesieniu aktywności społecznej 
mieszkańców;  

b) organizacji imprez kulturalnych, promocyjnych, 
rekreacyjnych lub sportowych związanych z 
promocją walorów LSR;  

W przypadku operacji wymienionych w pkt. B  
dofinansowywane będą tylko i wyłącznie takie, 
które wykorzystywać lub nawiązywać będą do 
lokalnych zasobów kulturowych lub historycznych 
lub przyrodniczych.  



Przedsięwzięcie IV Wieś świętokrzyska 

aktywna gospodarczo 
Finansowane będą operacje dotyczące: 
a) organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć edukacyjnych i warsztatowych 

służących podniesieniu aktywności gospodarczej mieszkańców,  
b)  inicjowania powstawania, przetwarzania lub wprowadzenia na rynek produktów 

i usług bazujących na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub 
lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym i przyrodniczym 
zwanych dalej "produktami lub usługami lokalnymi", albo podnoszenie jakości 
takich produktów lub usług przez:  

• udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych,  
• promocję produktów lub usług lokalnych,  
• uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemie jakości,  
• budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych 

wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych,  
• badanie rynku produktów lub usług lokalnych.  
c) wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia 

warunków prowadzenia działalności gospodarczej, w tym polegającej na 
wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej.  

W przypadku operacji wymienionych w pkt. b dofinansowywane będą tylko i wyłącznie 
takie, które wykorzystywać lub nawiązywać będą do lokalnych zasobów 
kulturowych lub historycznych lub przyrodniczych.  



Przedsięwzięcie V Innowacyjne 

świętokrzyskie. 
Finansowane będą operacje dotyczące:  
a) wyposażenie obiektów pełniących funkcje 

turystyczne i rekreacyjne z wyłączeniem hoteli, 
moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej,  
 

Dofinansowywane będą tylko i wyłącznie operacje, 
które spełnią jeden z poniższych warunków:  

a) miejscem realizacji operacji będzie miejscowość 
leżąca na Szlaku Przygody,  

b) wnioskodawcą będzie podmiot będący partnerem 
Programu Lojalnościowego Szlak Przygody.   

 
 



Kryterium oceny zgodności z Lokalną 
Strategią Rozwoju  

 Operację uznaje się za zgodną z Lokalną 
Strategią Rozwoju jeżeli:  

a) jej realizacja przyczyni się do osiągnięcia co 
najmniej jednego celu ogólnego i 
szczegółowego, oraz  

b) gdy jest zgodna z przynajmniej jednym 
zaplanowanym przedsięwzięciem.  

 



Terminy  

Nabór wniosków prowadzony będzie: 

Od 13 grudnia 2013 r. do 10 stycznia 2014 r. 
przez: 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

 



Źródła informacji 

Strony internetowe: 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Świętokrzyskiej 

www.lgd-srws.pl  
W zakładce Lokalna Grupa Działania/Małe projekty 

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju 
Regionalnego 

Biuro PROW 

www.prow.sbrr.pl 
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Lokalna Grupa Działania 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

Świętokrzyskiej 

Ul. Rakowska 5, 26-025 Łagów 

Tel: 41 30 74 938 

E-mail: s.miechowicz@lgd-srws.pl 
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Dziękuje za uwagę 


