
Kto może być wnioskodawcą?

O pomoc mogą ubiegać się osoby prawne: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka 
samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status 
organizacji pożytku publicznego działająca w obszarze zbieżnym z celami działania „Odnowa i rozwój 
wsi” w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub 
przyrodniczego.
Pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli projekt jest realizowany w miejscowości należącej do gminy 
wiejskiej, wiejsko–miejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 000 mieszkańców i nie ma charakteru 
komercyjnego.

Zakres pomocy

Pomoc udzielana będzie podmiotom z tytułu inwestycji 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 lub targowisk;

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;

12) Odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru 
zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków;
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13) 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;

14) Zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich;

15) Zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
16) Ogólnym, który jest bezpośrednio związany z przygotowaniem i realizacją operacji.

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 jednego projektu nie może być niższa niż 25 000 zł.
Poziom pomocy wynosi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych projektu. Wymagany wkład środków 
publicznych, w wysokości co najmniej 20% kosztów kwalifikowanych projektu, pochodzi ze środków 
własnych beneficjenta.

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 operacje dotyczące: 
•	 Budowy i modernizacji obiektów sportowo-rekreacyjnych;
•	 Budowy i modernizacji obiektów kulturalnych, świetlic wiejskich; 

(powyższe działania mogą być realizowane tylko w powiązaniu z imprezą lub wydarzeniem sportowym);
•	 Organizacji i tworzenia muzeów, izb regionalnych itp.; 
•	 Budowy lub modernizacji obiektów publicznych 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 turystycznych;
•	 Budowy i modernizacji małej architektury;
•	 Odnowy zabytków znajdujących się na szlakach.

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

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