
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
w ramach Osi 4 Leader

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007 - 2013

Odnowa i rozwój wsi



Poprawa jakości życia na obszarach 
wiejskich przez zaspokojenie potrzeb 

społecznych i kulturalnych mieszkaoców 
wsi 

Promowanie obszarów wiejskich

Rozwój tożsamości społeczności 
wiejskiej

Zachowanie dziedzictwa kulturowego 
oraz specyfiki obszarów wiejskich 

Wzrost atrakcyjności turystycznej
i inwestycyjnej obszarów wiejskich

Cele 
działania



BENEFICJENCI:

Instytucja kultury, dla której organizatorem 
jest jednostka samorządu terytorialnego

Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca      
osobowości prawnej, działająca na podstawie przepisów 

o stosunku Paostwa do innych kościołów i związków 
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia 

i wyznania- na operacje  

Organizacja pozarządowa

Gmina



Budowy, przebudowy, remonty lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje 
sportowe, rekreacyjne i społeczno – kulturalne

Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej

Budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji 
turystycznych, sportowych lub społeczno – kulturalnych

Zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, 
w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne

Odnawianie, eksponowanie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych, 
budynków będących zabytkami lub miejscami pamięci

Zakres działania:



Przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 
– Lokalnej Grupy Działania:

Cele szczegółowe:          Atrakcyjna dla mieszkaoców oferta rekreacyjna obszaru LGD

Rozwój mikroprzedsiębiorstw i gospodarstw agroturystycznych

Przedsięwzięcie:

Powstanie nowej i wsparcie istniejącej publicznej infrastruktury rekreacyjnej 
i turystycznej.

Ogólnodostępne place zabaw, obiekty sportowe i rekreacyjne.

Wartośd przeznaczona na wsparcie: 2 367 240 zł

• Cel ogólny: Rekreacja, integracja i rozwój mieszkaoców obszaru „LGD Dorzecze Wisły”



• CEL OGÓLNY: Wzrost jakości ofert kulturalnej obszaru „LGD Dorzecze Wisły”

Cele szczegółowe:         Atrakcyjna dla mieszkaoców oferta kulturalna obszaru LGD
Poprawa stanu technicznego i wyposażenia obiektów, w których jest lub będzie prowadzona działalnośd kulturalna

Przedsięwzięcie:

Rozwój działalności i zwiększenie jakości świadczonych usług w obiektach prowadzących
i rozpoczynających prowadzenie działalności kulturalnej. 

Wsparcia dla istniejących i nowych ogólnie dostępnych obiektów prowadzących działalnośd kulturalną.

Wartośd przeznaczona na wsparcie: 775 260 zł



Kryteria wyboru operacji
-max. 20 pkt.

1.Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju:

•operacja zgodna z więcej niż jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 3 pkt.

•operacja zgodna tylko z jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 1 pkt.

2. Operacja komplementarna uzupełniająca zakres innych operacji realizowanych lub zrealizowanych w ramach 

przedsięwzięć przewidzianych w LSR:

• operacja jest komplementarna z więcej niż 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach 

przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 4 pkt.,

• operacja jest komplementarna z 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć 

przewidzianych w LSR – 2 pkt.,

• operacja nie jest komplementarna z inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć 

przewidzianych w LSR – 0 pkt.

3. Miejsce realizacji operacji:

•miejscowość do 500 mieszkańców – 10 pkt.,

•miejscowość powyżej 500 mieszkańców i nie więcej niż 1000 mieszkańców – 5 pkt.,

•miejscowość powyżej 1000 mieszkańców – 3 pkt.

4. Obszar realizacji operacji:

• jedna miejscowość – 1 pkt.,

• dwie miejscowości – 2 pkt.,

• więcej niż dwie miejscowości – 3 pkt.



Łączna kwota do rozdysponowania 
to: 3 142 500 zł.  

Ogłoszenie konkursu zaplanowane jest 
na I kwartał 2010 r.

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju można składad w biurze Lokalnej Grupie Działania – Dorzecze Wisły, mającym swoją 

siedzibę w budynku Urzędu Miasta i Gminy Połaniec.



Dziękujemy za uwagę!


