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Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Łęgów Odrzańskich w pigułce
Kalendarz
30 grudnia 2015 roku Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich złożyła wniosek do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o wybór opracowanej Strategii Rozwoju Lokalnego
Kierowanego przez Społeczność (LSR) do realizacji w obecnej perspektywie finansowej UE.
19 kwietnia 2016 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził do realizacji 16 złożonych przez
dolnośląskie grupy strategii, w tym strategię dla naszego regionu. W konkursie uzyskaliśmy 208 na 245
możliwych punktów. 17 maja 2016r. podpisaliśmy tak zwaną umowę ramową na wdrożenie wybranej
strategii. Na jej realizację mamy czas do 31 grudnia 2022 roku.

17 maja 2016

•złożenie wniosku
przez LGD o wybór
LSR
30 grudnia 2015

•podpisanie
umowy
ramowej o
wdrażaniu LSR

•termin na
wdrożenie
zaplanowanych
w LSR działań
31 grudnia 2022
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Cele
Jak każdy dokument planistyczny, także i nasza strategia ma swoje założenia, cele i wskaźniki,
które mamy osiągnąć dzięki pozyskanym środkom finansowym. Aby dane przedsięwzięcie
miało szansę na uzyskanie wsparcia w ramach LSR, musi wpisywać się w priorytety strategii.
Dokument został zbudowany w oparciu o dwa cele główne, z których wypływa 5 celów
szczegółowych i powiązanych z nimi 5 przedsięwzięć, w ramach których będą ogłaszane
nabory konkursowe.
cele ogólne

Zachowanie
dziedzictwa
przyrodniczokulturowego obszaru
w oparciu o
przedsiębiorczość
mieszkańców i rozwój
turystyki w regionie

Budowa
zintegrowanego,
wykształconego
i aktywnego
społeczeństwa
obywatelskiego oraz
wzrost poczucia
tożsamości
mieszkańców
z regionem Krainy
Łęgów Odrzańskich

→ cele szczegółowe

→ przedsięwzięcia

1.1. Rozwój bazy i
infrastruktury turystycznej, ze
szczególnym uwzględnieniem
infrastruktury związanej z
turystyką wodną po Odrze

I. Turystyka na „Szlaku Odry”

1.2. Utworzenie oferty usług i
produktów lokalnych opartych
o lokalne zasoby

II. Marka „Krainy Łęgów
Odrzańskich”

1.3. Tworzenie nowych i
rozwój istniejących źródeł
dochodów i miejsc pracy na
terenach wiejskich

III. Przedsiębiorczy mieszkańcy
„Krainy Łęgów Odrzańskich”

2.1. Wsparcie różnych form
aktywności społecznej i
inicjatyw oddolnych na
obszarach wiejskich,
w szczególności
realizowanych dla
przedstawicieli grup
defaworyzowanych

IV. Aktywne, wykształcone i
zintegrowane
społeczeństwo
obywatelskie”

2.2. Animowanie i
podtrzymywanie
wielokulturowego życia
obszaru oraz dbanie o jego
zasoby przyrodnicze i
spuściznę historyczną

V. „Poznajemy przyrodę i
dziedzictwo „Krainy Łęgów
Odrzańskich”
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Budżet
Jako LGD mamy do dyspozycji w chwili obecnej na cały okres programowania 16 930 000 zł.
Na tę sumę składa się:
 14 milionów złotych na projekty wdrażane w ramach LSR przez różnych beneficjentów z
obszaru LGD (podstawowa pula konkursowa);
 280 tys. zł na tzw. projekty współpracy, czyli przedsięwzięcia realizowane w partnerstwie przez
kilka lokalnych grup działania (docelowo zamierzymy pozyskać 700 tys. zł na realizację
projektów współpracy);
 2, 65 mln zł na funkcjonowanie LGD, czyli koszty bieżące i aktywizację (suma na cały okres od
lipca 2016 do czerwca 2023r.)
Połowa środków z puli konkursowej zgodnie z przepisami krajowymi, musi być przeznaczona na
wsparcie przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, z czego 6,5 mln przeznaczyliśmy na
dotacje na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej, a 0,5 mln zł na utworzenie
inkubatora przetwórstwa lokalnego. Pozostałe 7 milionów wesprą realizację niekomercyjnych
projektów infrastrukturalnych oraz tzw. projekty miękkie.

BUDŻET NA WDRAŻANIE LSR

projekty
społeczne:
infrastrukturalne
i miękkie
50%

środki na
przedsiębiorczość
i tworzenie
miejsc pracy
50%

dotacje na
podejmowanie i
rozwijanie
działalności
gospodarczej
46%
środki na
utworzenie
inkubatora
przetwórstwa
lokalnego
4%

Działania
Rodzaj działań, które będziemy realizować określają z jednej strony przepisy krajowe, które wyznaczają
ogólne ramy, a z drugiej strony wcześniej wymienione cele i przedsięwzięcia wyznaczone w LSR. I tak
pomoc finansowa zostanie przeznaczona na projekty z zakresu:
 podejmowania nowej i rozwijania istniejącej działalności gospodarczej, w tym podnoszenia
swoich kompetencji;
 wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą w ramach
krótkich łańcuchów dostaw, lub w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub rozwijania
rynków zbytu lub usług lokalnych;
 utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego;
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 wzmocnienia kapitału społecznego, w tym projekty dot. wspierania aktywności mieszkańców i
edukacji regionalnej;
 rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych
 zachowania dziedzictwa lokalnego, w tym renowację zabytków z nadaniem im funkcji
turystycznych;
 budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub
rekreacyjnej;
 promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
Jak już wcześniej zaznaczono, największa pula środków zostanie przeznaczona na wsparcie
przedsiębiorczości. Ponad 4 miliony złotych chcemy przeznaczyć na rozwijanie infrastruktury
turystycznej przez samorządy gminne. Pół miliona złotych powędruje na renowację obiektów
zabytkowych (pod warunkiem nadania im funkcji turystycznej). Pozostałe środki, czyli ok. 2,5 miliona
złotych przeznaczymy na wsparcie tzw. projektów miękkich z zakresu aktywizacji mieszkańców,
edukacji regionalnej, promocji i zachowania dziedzictwa lokalnego, wsparcia marki lokalnej,
wspieranie współpracy, a także promocji obszaru LGD.

Formy i wysokość pomocy
Aby uzyskać wsparcie z LGD, trzeba będzie wystartować w ogłaszanych przez nas naborach. Będzie
ich ponad 30, a pierwsze rozpoczną się na początku 2017 roku.
W przypadku projektów społecznych pomoc będzie udzielana poprzez:
 operacje konkursowe, gdzie minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. zł oraz
 granty, gdzie wartość projektu zamyka się w kwocie od 5 do 50 tys. zł. Granty przeznaczone są
przede wszystkim dla małych organizacji i ich celem jest wsparcie niewielkich inicjatyw
lokalnych. Nabory na granty będą przeprowadzane w ramach 3 tematycznych projektów
grantowych, tj.: „Dziedzictwo KŁO”, „Aktywni obywatele KŁO’, „Marka lokalna KŁO”.
Wysokość i poziom pomocy to:
 w operacjach konkursowych: do 95% kosztów kwalifikowanych i 300 tys. zł.
 grantobiorcy – do 100 tys. zł na jednego grantobiorcę w ramach projektów grantowych
realizowanych przez LGD, przy czym 1 grant zamyka się w kwocie 5-50 tys. zł z możliwym
dofinansowaniem do 100% kosztów kwalifikowanych. Uwaga: zgodnie z kryteriami
wyboru premiowane będą projekty zakładające wkład własny, a więc niższy niż
maksymalny poziom dofinansowania oraz granty o kwocie wsparcia nie przekraczającej 20
tys. zł.
Dla projektów z zakresu rozwoju przedsiębiorczości dotacje będą udzielane:
 dla podejmujących działalność gospodarczą – jako bezzwrotna premia w wys. 50, 60 lub 100
tys. zł w zależności od rodzaju podejmowanej działalności i przedsięwzięcia LSR, w ramach
którego dany projekt będzie składany;
 dla firm rozwijających działalność – do 300 tys. zł i 70% dofinansowania kosztów
kwalifikowanych w formie refundacji.
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Beneficjenci
Lokalna Strategia Rozwoju stawia sobie za cel rozwój regionu Krainy Łęgów Odrzańskich. Tym samym
o wsparcie mogą się ubiegać jedynie mieszkańcy regionu lub organizacje czy podmioty mające tu
siedzibę lub przynajmniej oddział. Tym samym do składania wniosków zapraszamy:
 osoby fizyczne (pełnoletni obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej), mający
miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR;
 osoby prawne, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim
objętym LSR;
 jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje
zdolność prawną, jeżeli siedziba jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim
objętym LSR.

Kryteria wyboru
Często słyszymy pytanie: kto ma szansę na wsparcie? Najkrócej rzecz ujmując: ten, kto wpisuje się w
cele i przedsięwzięcia LSR, spełnia wymogi formalne oraz przygotuje dobry projekt i wniosek. Jak w
każdych konkursach ocena projektów odbywa się zasadniczo w dwóch etapach:
 Ocena formalno-techniczna
 Ocena merytoryczna.
Oczywiście o wyborze do dofinansowania decyduje przede wszystkim ocena merytoryczna. W
przypadku lokalnych grup działania dokonywana jest ona przez Radę LGD według lokalnych kryteriów
wyboru, które są odpowiednio punktowane. Minimalna ilość punktów, jaką należy zdobyć, aby projekt
mógł liczyć na dofinansowania, to 50% maksymalnej punktacji określonej dla poszczególnych działań.
Zapraszamy zatem do zapoznania się z lokalnymi kryteriami wyboru Lokalnej Grupy Działania Kraina
Łęgów Odrzańskich. Zostały one opracowane osobno dla operacji konkursowych, czyli tych o
minimalnej wielkości 50 tys. zł, oraz osobno dla grantów.

Dobre rady








Przemyśl swój pomysł – tylko dobre projekty mają szansę na sukces!
Zapoznaj się z warunkami wsparcia, a także celami strategii oraz kryteriami wyboru.
Zdobądź numer ewidencyjny w ARiMR.
Dobrze przygotuj wniosek z załącznikami przy wsparciu LGD.
Złóż wniosek osobiście i w wyznaczonym terminie.
Śledź nasza stronę, profil Facebook oraz korzystaj z doradztwa!
Przygotuj i skonsultuj wniosek wcześniej. Nie czekaj na ostatni moment!

Gdzie znaleźć informacje







Odwiedzaj naszą stronę internetową: www.lgdodra.pl;
Śledź nasz profil: Facebook.com/KrainaLegowOdrzanskich;
Bierz udział w organizowanych przez nas spotkaniach i szkoleniach;
Korzystaj z doradztwa:
wyjazdowego w gminach należących do LGD (grafik dostępny na stronie www)
w biurze LGD w Prochowicach.
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