Małe projekty - ogłoszenie o V naborze
wtorek, 17 stycznia 2012 07:48

Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie”, w ramach konkursu nr 4.1/413.01.12,
zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu działania
„małe projekty”
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Miejsce i tryb składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy można składać od poniedziałku do piątku, bezpośrednio w
Biurze Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie” przy ul. Lwowskiej 32, I piętro,
pokój nr 104, w godzinach od 8.00 do 15.00, w terminie od 13 do 29 lutego 2012 roku.

Typy projektów podlegających dofinansowaniu:

1. wyznaczanie i oznakowanie szlaków rowerowych, pieszych i konnych, narciarstwa
biegowego
2. budowa, odbudowa, przebudowa, remont, modernizacja lub zagospodarowanie obiektów
infrastruktury turystycznej, kulturowej i rekreacyjnej
(punktów widokowych, miejsc biwakowych i wypoczynkowych itp.),
3. renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie przydrożnych kapliczek i innych miejsc
charakterystycznych dla terenu LGD wraz z uporządkowaniem terenów
wokół tych miejsc,
4. organizowanie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych związanych z historią i zabytkami oraz
walorami przyrodniczymi znajdującymi się na terenie LGD,

1/4

Małe projekty - ogłoszenie o V naborze
wtorek, 17 stycznia 2012 07:48

5. utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji
turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru
LGD,
6. wydawnictwa promocyjne (foldery, pocztówki, mapy, przewodniki), również we współpracy z
innymi LGD z terenu Roztocza i Urzędem Marszałkowskim,
7. jednolite oznakowanie i opisanie zabytków oraz atrakcji turystycznych,
8. organizacja wydarzeń kulturalnych (festiwali, plenerów malarskich, rzeźbiarskich,
fotograficznych itp.,
9. organizacja imprez promujących roztoczańską kulturę, wielokulturowość i wyroby regionalne,
10. kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła oraz wspieranie lokalnej twórczości
ludowej,
11. promocji i rozwoju lokalnej aktywności, lokalnych produktów, organizacji wiejskich festynów
ludowych i świąt lokalnych
12. odnawianie lokalnych tradycji, zwyczajów, potraw i zawodów,
13. inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług,
których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne
dziedzictwo, w tymkulturowe, historyczne lub przyrodnicze (tzw. produkty lub usługi lokalne),
albo podnoszenie jakościproduktów lub usług lokalnych przez: udział w targach i konkursach
produktów lub usług lokalnych,promocję produktów lub usług lokalnych, uzyskanie certyfikatów
i uczestnictwo w systemach jakości i 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 obszarów wiejskich z
udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
14. budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych
wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług
lokalnych,
15. budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych
wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych,
16. badanie rynku produktów lub usług lokalnych, z wyłączeniem działalności rolniczej,
17. organizacja szkoleń i warsztatów ekologicznych,
18. organizacja konkursów i imprez ekologicznych (np. sadzenie lasu, sprzątanie Roztocza,
festiwale piosenki przyrodniczej),
19. oznakowanie pomników przyrody i miejsc atrakcyjnych przyrodniczo,
20. oznakowanie przyrodniczych ścieżek dydaktycznych,
21. organizowanie wycieczek przyrodniczych,
22. zagospodarowanie centrów miejscowości i istniejących budynków publicznych (remizy,
świetlice) na cele publiczne – Wiejskie Centra Aktywności (szkoleniowe, kulturalne,
rekreacyjne), np. budowa placów zabaw, remont lub modernizacja świetlic wiejskich,
urządzanie sal szkoleniowych, pracowni itp.),
23. poprawa dostępu do komputerów i internetu,
24. organizacja szkoleń i warsztatów podnoszących poziom kompetencji kluczowych,
25. organizacja szkoleń i warsztatów mających na celu wyłonić i wzmacniać lokalnych liderów.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie:
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1.Osoby fizyczne

- zameldowane na obszarze LGD;
- posiadające siedzibę na obszarze LGD, jeśli prowadzą działalność gospodarczą,

2.Organizacje pozarządowe,

3.Jednostki samorządu terytorialnego,

4.Kościoły i związki wyznaniowe.

Wysokość pomocy:

Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych projektu.

Wysokość pomocy nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 25
000,00 zł na jeden mały projekt.

Limit dostępnych środków:
376 193,61 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote i
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sześćdziesiąt jeden groszy)

Szczegółowe informacje:

Kryteria wyboru operacji w ramach działania „małe projekty” zostały określone i opisane w Loka
lnej Strategii Rozwoju
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” (Rozdział 9.),
zamieszczonej
tutaj
.

Dokumenty dotyczące naboru wniosków na operacje z zakresu „małych projektów” w
ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania.
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