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O programie Leader...
RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI
NIEROLNICZEJ

PROGRAM LEDADER WE WRZOSOWEJ KRAINIE
Inicjatywa LEADER realizowana jest w Unii
Europejskiej od 1991r. Stanowi nowe podejście
do rozwiązywania problemów wsi. Warunkiem
niezbędnym do pełnego i skutecznego realizowania
polityki wobec obszarów wiejskich jest zaangażowanie społeczności wiejskich w proces
podejmowania decyzji na poziomie lokalnym.
Program Leader realizowany jest w Polsce od 2004
roku i jest częścią większego Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich - PROW, określony, jako
tzw. Oś 4 - Leader w tym Programie. PROW jest
jednym z kilku tzw. programów operacyjnych, które
określają sposób wykorzystania środków unijnych
w Polsce i dotyczy rozwoju obszarów wiejskich
i małych miast. Ich mieszkańcy mogą korzystać
także z innych programów operacyjnych.
PROW określa warunki, na jakich różni Beneficjenci
- osoby fizyczne, zarówno rolnicy, jak i domownicy
gospodarstw rolnych, przedsiębiorcy oraz osoby
prawne - gminy, organizacje pozarządowe, spółki,
spółdzielnie itp., a także parafie mogą korzystać ze
środków programu. Środki w PROW podzielone są
na tzw. Osie, a te z kolei na tzw. Działania.

• Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej;
• Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;
• Odnowa i rozwój wsi;
• Małe projekty.
Program Leader we Wrzosowej Krainie wdrażany
jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Wrzosowa Kraina” (ul. Wesoła 12 b, 59-140 Chocianów).
Obszar działania stanowi sześć gmin:

Z punktu widzenia Programu Leader ważne są
Działania Osi 4, ale także Osi 3 PROW, a dokładnie
trzy spośród czterech Działań tej Osi:
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ZAKRES POMOCY
Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju
działalności w zakresie:
• usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
• usług dla ludności;
• sprzedaży hurtowej i detalicznej;
• rzemiosła lub rękodzielnictwa;
• robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
• usług turystycznych oraz związanych ze sportem,
rekreacją i wypoczynkiem;
• usług transportowych;
• usług komunalnych;
• przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych
produktów leśnych;
• magazynowania lub przechowywania towarów;
• wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
• rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.
POMOC MOŻE BYĆ PRZYZNANA, JEŻELI:
• operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;
• operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają
zastosowanie do tej operacji;
• działalność, której dotyczy operacja, zareje-

strowana jest w miejscowości należącej do:
gminy wiejskiej, albo gminy miejskowiejskiej, z wyłączeniem miast liczących
powyżej 5 tys. mieszkańców; gminy
miejskiej, z wyłączeniem miejscowości
liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
• inwestycje związane z budową, remontem,
wyposażeniem, zagospodarowaniem
nieruchomości objętych operacją, dotyczą
nieruchomości położonych w miejscowościach, o których mowa w punkcie 3;
• operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia
w ramach podjętej albo rozwijanej
działalności nierolniczej;
• gospodarstwo rolne, w którym pracuje beneficjent
było objęte, w roku poprzedzającym rok
złożenia wniosku, płatnościami bezpośrednimi.
FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych operacji. Maksymalna wysokość pomocy
udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie
rolnym, w okresie realizacji Programu, nie może
przekroczyć 100 tys. zł.
POZIOM POMOCY
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie
50% kosztów kwalifikowalnych operacji.
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TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
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ZAKRES POMOCY
Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych
z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających
w zakresie:
• usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
• usług dla ludności;
• sprzedaży hurtowej i detalicznej;
• rzemiosła lub rękodzielnictwa;
• robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
• usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją
i wypoczynkiem;
• usług transportowych;
• usług komunalnych;
• przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów
leśnych;
• magazynowania lub przechowywania towarów;
• wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
• rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

czeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
• do gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących
powyżej 5 tys. mieszkańców.
W przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych
grup producentów owoców i warzyw, uznanych organizacji
producentów owoców i warzyw oraz podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
na obszarach wiejskich zgodnie z najszerszą definicją, tj.
w miejscowości należącej do:
• do gminy wiejskiej albo gminy miejsko-wiejskiej,
z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys.
mieszkańców,
• do gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących
powyżej 5 tys. mieszkańców.
• biznesplan przewiduje utworzenie, co najmniej 1 miejsca
pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym
operacji;
• w okresie ostatnich 2 lat wnioskodawca nie uzyskał
pomocy w ramach PO Kapitał Ludzki, działanie
„Promocja przedsiębiorczości”.

POMOC MOŻE BYĆ PRZYZNANA, JEŻELI:
• operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;
• operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących
przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej
operacji;
• siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy
oraz, w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości,
znajdują się:
W przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych,
wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, uznane
organizacje producentów owoców i warzyw oraz podmioty
świadczące usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
w miejscowości należącej do:
• do gminy wiejskiej albo gminy miejsko-wiejskiej, z wyłą-

FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych operacji.
Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może
przekroczyć:
• 100 tys. zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do
2 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty
średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem
rzeczowym operacji;
• 200 tys. zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie powyżej
2 i mniej niż 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na
pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest
zakresem rzeczowym operacji;
• 300 tys. zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co
najmniej 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na
pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione
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jest zakresem rzeczowym operacji.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu
beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie
może przekroczyć 300 tys. zł.
W przypadku przetwórstwa produktów rolnych
(objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu Wspólnot
Europejskich) lub jadalnych produktów leśnych,
maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu
beneficjentowi, w okresie realizacji Programu,
wynosi 100 tys. zł.
POZIOM POMOCY
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie
50% kosztów kwalifikowanych operacji.
ODNOWA I ROZWÓJ WSI
BENEFICJENTEM MOŻE BYĆ:
• gmina,
• instytucja kultury, dla której organizatorem jest
jednostka samorządu terytorialnego,
• kościół lub inny związek wyznaniowy,
• organizacja pozarządowa mająca status organizacji
pożytku publicznego (w rozumieniu
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie).
Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu
inwestycji w zakresie:
• Budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia
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obiektów:
- pełniących funkcje publiczne, społecznokulturalne, rekreacyjne i sportowe;
- służących promocji obszarów wiejskich, w tym
propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa
historycznego, tradycji, sztuki oraz
kultury;
• Kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;
• Budowy, remontu lub przebudowy infrastruktury
związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społecznokulturalnych;
• Zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji
budownictwa w danym regionie, w tym
budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne;
• Odnawiania, eksponowania lub konserwacji
lokalnych pomników historycznych,
budynków będących zabytkami lub
miejsc pamięci;
• Kultywowania tradycji społeczności lokalnej
oraz tradycyjnych zawodów.
POZIOM POMOCY:
Maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych
projektu, nie mniej niż 25 tys. zł i nie więcej
niż 500 tys. zł na jedną miejscowość w okresie
realizacji Programu.
POMOC JEST PRZYZNAWANA NA OPERACJĘ,
która nie jest finansowana z udziałem innych  
środków  publicznych, z wyjątkiem:
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• współfinansowania z krajowych środków
publicznych będących w dyspozycji  
ministra właściwego   do   spraw   kultury
w ramach Programu Operacyjnego
Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego,
• współfinansowania z Funduszu Kościelnego,
• współfinansowania ze środków własnych
jednostek samorządu terytorialnego,
zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 3);
• realizowaną w miejscowości należącej do:
- do gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej,
z wyłączeniem miast liczących powyżej
5 tys. mieszkańców, lub
- do miejscowości należących do gmin miejskich,
z wyłączeniem miast liczących powyżej
5 tys. mieszkańców.
MAŁE PROJEKTY
BENEFICJENTEM, osoby fizyczne, które są:
• obywatelami państwa członkowskiego UE,
• pełnoletnie,
• zameldowane na pobyt stały na obszarze objętym
LSR, lub wykonujące działalność
gospodarczą na tym obszarze.
• osoby prawne albo jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej,
którym ustawy przyznają zdolność prawną:
- działające na podstawie przepisów o stosunku

Państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku
Państwa do innych kościołów i związków
wyznaniowych oraz o gwarancjach
wolności sumienia i wyznania, posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR
lub prowadzące działalność na obszarze
objętym LSR, lub
- utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym
fundacje albo stowarzyszenia, które
posiadają siedzibę na obszarze objętym
LSR lub prowadzą działalność na tym
obszarze.
ZAKRES POMOCY:
• podnoszenie świadomości społeczności lokalnej,
w tym przez organizację szkoleń i innych
przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym
i warsztatowym dla podmiotów z obszaru
objętego LSR, innych niż realizowane
w ramach działania, o którym mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca
2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na
Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
• podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej
na obszarze objętym LSR, w tym przez:
- udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego,
w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego
dostęp do Internetu,
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- organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych;
• rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w tym przez:
- promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem
lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego,
historycznego lub przyrodniczego,
- kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,
- kultywowanie języka regionalnego i gwary,
- kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;
• rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR,
w tym przez:
- utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej
oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie
folderów oraz innych publikacji informacyjnych
dotyczących obszaru objętego LSR,
- budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury
turystycznej, w szczególności punktów widokowych,
miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras
narciarstwa biegowego lub zjazdowego, szlaków
wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych,
ścieżek spacerowych lub dydaktycznych;
• zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie
cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego
i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych
poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym
obszarów Natura 2000;
• zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego,
w tym przez:
- odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub
obiektów małej architektury wpisanych do rejestru
zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją
zabytków,
- odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków
wpisanych do rejestru zabytków lub objętych
wojewódzką ewidencją zabytków,
- remont lub wyposażenie muzeów,
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- remont lub wyposażenie świetlic wiejskich;
• inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania
na rynek produktów i usług opartych na lokalnych
zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub
lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym,
historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie
jakości takich produktów;
• wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
w celu poprawienia warunków prowadzenia
działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym
rolniczej.
POZIOM DOFINANSOWANIA
Wysokość pomocy nie może przekroczyć 70% kosztów
kwalifikowanych i nie więcej niż 25 000 zł na jeden mały
projekt. Poziom dofinansowania dla danego beneficjenta nie
może przekroczyć w okresie programowania kwoty 100 000 zł.
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Wykaz dobrych
praktyk na terenie
LGD „Wrzosowa
Kraina”
GMINA WIEJSKA LUBIN
BENEFICJENT: GMINA LUBIN
ul. Władysława Łokietka 6, 59-300 Lubin
TYTUŁ OPERACJI:
Album walorów kulturowych i przyrodniczych - „Gmina Lubin
w obiektywie”.
W RAMACH DZIAŁANIA:
413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - „Małe projekty”
WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 11 930,00 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA: 8 351,00 zł
CZAS TRWANIA: styczeń 2010 r.- grudzień 2010 r.
CEL OPERACJI:
Nadrzędnym celem operacji jest konsolidacja oraz promocja
regionu, jako wyjątkowego miejsca w Europie, prowadzona
z wykorzystaniem technologii informatycznych.
KORZYŚCI OSIĄGNIĘTE Z REALIZACJI OPERACJI:
• realizacja zadania przyczyniła się do rozwoju miejscowości
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Obora oraz innych obszarów wiejskich „Wrzosowej
Krainy” opartego o turystykę, dbałość o dziedzictwo
przyrodniczo - kulturowe, a także wykorzystanie
lokalnych walorów oraz aktywności mieszkańców,
• mieszkańcy poprzez zawarte informacje na portalu
mają lepszą dostępność do historii miejscowości
i regionu oraz bieżących informacji o życiu miejscowości oraz organizowanych spotkaniach i imprezach
w tym kulturalnych.
BENEFICJENT: JAN CHEŁPA
ul. Lubińska 60, 59-335 Obora
TYTUŁ OPERACJI:
Internetowy portal społecznościowo-informacyjny miejscowości
Obora i okolic.
W RAMACH DZIAŁANIA:
413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - „Małe projekty”
WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 11 721,64 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA: 8 205,14 zł
CZAS TRWANIA OPERACJI: styczeń 2010 r. - grudzień 2010 r.
CEL OPERACJI:
Nadrzędnym celem operacji jest konsolidacja oraz promocja
regionu, jako wyjątkowego miejsca w Europie, prowadzona
z wykorzystaniem technologii informatycznych.
KORZYŚCI OSIĄGNIĘTE Z REALIZACJI OPERACJI:
• realizacja zadania przyczyniła się do rozwoju miejscowości
Obora oraz innych obszarów wiejskich „Wrzosowej
Krainy” opartego o turystykę, dbałość o dziedzictwo
przyrodniczo - kulturowe, a także wykorzystanie
lokalnych walorów oraz aktywności mieszkańców,
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• mieszkańcy poprzez zawarte informacje na portalu
mają lepszą dostępność do historii
miejscowości i regionu oraz bieżących
informacji o życiu miejscowości oraz
organizowanych spotkaniach i imprezach
w tym kulturalnych.

GMINA CHOJNÓW
BENEFICJENT: ARTUR SPOŁOWICZ
Goliszów 70, 59-225 Chojnów
TYTUŁ OPERACJI:
Budowa placu zabaw dla dzieci na terenie ośrodka
sportów konnych w Jaroszówce.
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KORZYŚCI OSIĄGNIĘTE Z REALIZACJI OPERACJI:
• rozwój regionu opartego na turystyce rekreacji
jego mieszkańców,
• plac zabaw niewątpliwie wpłynął na poprawę
estetyki wsi,
• stworzono miejsce i warunki do spotkań mieszkańców regionu a jednocześnie bliskość
rekreacji konnej wpływa na wzrost
aktywności ruchowej lokalnej społeczności.
BENEFICJENT: GMINA CHOJNÓW
ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów

KORZYŚCI OSIĄGNIĘTE Z REALIZACJI OPERACJI:
• w wyniku realizacji projektu budynek świetlicy
wiejskiej w Goliszowie ponownie stał się
miejscem, które chętnie odwiedzają
mieszkańcy i z którego są dumni,
• na wsi znacznie wzrosła liczba organizowanych
spotkań, różnego rodzaju imprez
kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
BENEFICJENT: GMINA CHOJNÓW
ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów

TYTUŁ OPERACJI:
Remont świetlicy wiejskiej w Goliszowie

TYTUŁ OPERACJI:
„Obsługa artystyczno - rekreacyjna Gminnego
Dnia Dziecka 2010”

W RAMACH DZIAŁANIA:
413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - „Małe
projekty”

W RAMACH DZIAŁANIA:
413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - „Odnowa
i rozwój wsi”

W RAMACH DZIAŁANIA:
413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - „Małe
Projekty”

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 24 244,15 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA: 16 970,00 zł
CZAS TRWANIA OPERACJI:
kwiecień 2010 r. - czerwiec 2011 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 132 419,65 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA: 81 405,00 zł
CZAS TRWANIA OPERACJI:
grudzień 2009 r. – grudzień 2010 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 7.710,00 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA: 5.250,00 zł
CZAS TRWANIA OPERACJI: czerwiec 2010 r.

CEL OPERACJI:
Nadrzędnym celem była budowa placu zabaw
dla dzieci na terenie ośrodka sportów konnych
w Jaroszówce wpłynęła na poprawę, jakości życia
na obszarze wiejskim poprzez zaspokojenie potrzeb
społecznych mieszkańców wsi.

CEL OPERACJI:
Stworzenie miejsca sprzyjającego integracji mieszkańców oraz przywrócenie społeczno-kulturalnej
funkcji świetlicy wiejskiej w Goliszowie poprzez
podniesienie standardu użytkowego obiektu
w wyniku wykonanego remontu świetlicy.

CEL OPERACJI:
Celem było zwiększenie uczestnictwa mieszkańców
Gminy Chojnów w życiu społecznym gminy oraz
promowanie aktywnych i kulturalnych form
spędzania wolnego czasu poprzez zorganizowanie
dla mieszkańców imprezy artystyczno-rekreacyjnej
z okazji Dnia Dziecka.

Dobre praktyki w PROW 2007-2013 Oś 4 Leader w LGD „Wrzosowa Kraina”

Dobre praktyki w PROW 2007-2013 Oś 4 Leader w LGD „Wrzosowa Kraina”

14

KORZYŚCI OSIĄGNIĘTE Z REALIZACJI OPERACJI:
Dzięki realizacji projektu udało się zorganizować ciekawą
i pełną atrakcji imprezę kulturalno - rekreacyjną, która
w sposób przyjemny i pożyteczny urozmaiciła codzienne życie
mieszkańców Gminy Chojnów (szczególnie tych najmłodszych).
BENEFICJENT: IRENEUSZ SROMEK
Jaroszówka 60, 59-225 Chojnów
TYTUŁ OPERACJI:
Zagospodarowanie miejsca przestrzeni publicznej poprzez
wybudowanie ogrodzenia postojowego dla koni na szlaku
turystyczno - jeździeckim w Jaroszówce
W RAMACH DZIAŁANIA:
413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - „Małe Projekty”
WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 35 700,00 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA: 24 990,00 zł
CZAS TRWANIAOPERACJI: kwiecień 2010 r. – maj 2010 r.
CEL OPERACJI:
Celem operacji jest zagospodarowanie miejsca przestrzeni
publicznej przez wybudowanie ogrodzenia postojowego dla
koni na szlaku turystyczno-jeździeckim.
KORZYŚCI OSIĄGNIĘTE Z REALIZACJI OPERACJI:
• zostało utworzone miejsce do wypoczynku, posiłku
i napojenia dla zwierząt, które zostało wyposażone
w całą infrastrukturę niezbędną dla koni,
• rozwój form aktywności jeździeckiej,
• zwiększenie liczby turystów,
• wybudowanie ogrodzenia wpłynęło na bezpieczeństwo
ludności lokalnej i turystycznej.
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GMINA CHOCIANÓW
BENEFICJENT: CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY
TYTUŁ OPERACJI:
VII Dzień Jagody
W RAMACH DZIAŁANIA:
413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – „Małe Projekty”
WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 30 158,38 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA: 16 441,80 zł
CZAS TRWANIA OPERACJI: grudzień 2009 r.- wrzesień 2010 r.
CEL OPERACJI:
Promocja walorów kulturowych i przyrodniczych Gminy
Chocianów poprzez realizację „VII Dnia Jagody” - dbałość
o dziedzictwo przyrodniczo -kulturowe oraz wykorzystanie
lokalnych walorów.
KORZYŚCI OSIĄGNIĘTE Z REALIZACJI OPERACJI:
• promocja gminy Chocianów poprzez prezentację potraw
jagodowych na udekorowanym stoisku oraz przez
emisję programu promującego imprezę,
przygotowanego przez Telewizję Wrocławską, którego
zasięg promocyjny wykraczał poza granice LSR,
emitowany był na obszarze Dolnego Śląska,
• integracja lokalnej społeczności poprzez wspólne uczestnictwo
przedstawicieli wsi z gminy,
• zrównanie szans mieszkańców z terenów wiejskich,
• wyłonienie i promocja lokalnych producentów rękodzieła,
• inspiracja do rozwoju osobistego oraz propagowanie
nowatorskich rozwiązań kulinarnych, ukazanie
bogactwa tradycji kulturowej regionu poprzez udział
w warsztatach, takich jak: Konkurs „Potrawy
Jagodowe”, warsztaty tkackie i warsztaty ceramiczne,
Pokaz Osady Dziadoszan.
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GMINA PRZEMKÓW
BENEFICJENT: GMINA PRZEMKÓW
Plac Wolności 25, 59-170 Przemków
TYTUŁ OPERACJI:
Naturalnie Przemków - naturalnie we Wrzosowej
Krainie
W RAMACH DZIAŁANIA:
413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju –
„Małe Projekty”
WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 24 650,00 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA: 16 133,00 zł
CZAS TRWANIA OPERACJI:
kwiecień 2010 – sierpień 2011
CEL OPERACJI:
Projekt miał na celu wzrost atrakcyjności Wrzosowej
Krainy poprzez działania promocyjne Gminy
Przemków.
KORZYŚCI OSIĄGNIĘTE Z REALIZACJI OPERACJI:
• w ramach projektu wykonano materiały promocyjne
gminy Przemków: folder promocyjny,
plan miasta oraz mapa interaktywna.
W folderze promocyjnym i planie miasta
Przemków umieszczono istotne
informacje dotyczące gminy, które są
niezbędne dla turysty. Za pomocą mapy
interaktywnej można odszukać wybraną
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ulicę czy wytypowany obiekt. Mapa
dostępna jest na stronie Gminy Przemków,
• promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
wpłynęła na zwiększenie ruchu turystycznego nie tylko na obszarze gminy
Przemków, ale i całej Wrzosowej Krainy,
• przyczynił się do rozwoju sfery gospodarczej,
turystyki i rekreacji,
• wzrost liczby osób, które uzyskały wiedzę
o usługach i produktach lokalnych.

wydarzeń sportowych) na terenach wiejskich całej
Gminy Przemków.
KORZYŚCI OSIĄGNIĘTE Z REALIZACJI OPERACJI:
• możliwość wsparcia i pomoc w realizacji różnych
przedsięwzięć kulturalnych oraz
integracyjnych na terenach wiejskich
całej Gminy Przemków.

BENEFICJENT: PRZEMKOWSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Głogowska 17, 59-170 Przemków
TYTUŁ OPERACJI:
Doposażenie Przemkowskiego Ośrodka Kultury
W RAMACH DZIAŁANIA:
413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju „Małe Projekty”
WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 34 134,02 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA: 23 888,17 zł
CZAS TRWANIA OPERACJI:
kwiecień 2010 r. - wrzesień 2011 r.
CEL OPERACJI:
Celem operacji było doposażenie Przemkowskiego
Ośrodka Kultury w sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, który umożliwi wsparcie i większą pomoc
w realizacji różnych przedsięwzięć kulturalnych
(organizacji imprez) oraz integracyjnych (festynów,
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GMINA GROMADKA
BENEFICJENT: GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
ul. Szkolna 9, 59-706 Gromadka
TYTUŁ OPERACJI:
„Święto Wrzosu”

W RAMACH DZIAŁANIA:
413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - „Małe Projekty”
WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 13 395,08 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA: 9 376,56 zł
CZAS TRWANIA OPERACJI: lipiec 2011 r.

CEL OPERACJI:
Promocja walorów przyrodniczo - krajobrazowych „Wrzosowej
Krainy”

CEL OPERACJI:
Celem nadrzędnym organizacji Festynu „JEDNOŚĆ” było
zaprezentowanie wielu kultur naszego regionu i jednocześnie
wpłynięcie na zachowanie dziedzictwa przyrodniczo- kulturowego
oraz historyczno- kulturowego. Ponadto Festyn był doskonałą
okazją do integracji mieszkańców „Wrzosowej Krainy”, wsparciem
aktywności mieszkańców graniczących ze sobą trzech wsi.
Działania zaspokiły potrzeby mieszkańców z terenu LGD,
wynikające z projektu oraz pozwoliły na promowanie obszarów
wiejskich co dodatkowo wpłynęło na wzrost atrakcyjności
turystycznej i inwestycyjnej naszego obszaru.

KORZYŚCI OSIĄGNIĘTE Z REALIZACJI OPERACJI:
• integracja i promocja Wrzosowej Krainy,
• wzrost liczby turystów na terenie Wrzosowej Krainy,
• wzrost liczby osób, które uzyskały wiedzę w trakcie wizyt
studyjnych,
• wzrost liczby osób poinformowanych o obszarze i LGD.

KORZYŚCI OSIĄGNIĘTE Z REALIZACJI OPERACJI:
• konsolidacja regionu oraz jego promocja,
• wsparcie różnych form aktywności społecznej na obszarach,
• wspieranie działań integrujących społeczność lokalną
regionu, umożliwiających nabywanie i wymianę
doświadczeń.

W RAMACH DZIAŁANIA:
413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – „Małe Projekty”
WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 17 636, 66 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA: 11 164, 05 zł
CZAS TRWANIA OPERACJI: sierpień 2010 r.

BENEFICJENT: STOWARZYSZENIE „ZIELONE WZGÓRZA’’
Osła 53, 59-706 Gromadka
TYTUŁ OPERACJI:
Organizacja dziewiątej edycji Festynu „JEDNOŚĆ”
- formą aktywizacji społecznej i kulturowej.
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www.WrzosowaKraina.pl

Europejski Fundusz Rolny
na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania – Nabywanie umiejętności i aktywizacja
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

