
                                            

…...podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej, rozwijanie aktywności społeczności lokalnej,  rozwijanie 

turystyki lub rekreacji, promowanie, zachowanie, odtwarzanie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, 

lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi 

formami przyrody, w tym obszarów NATURA 2000, zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego                         

i historycznego, inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których 

podstawę stanowią lokalne  zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo albo podnoszenie 

jakości takich produktów lub usług, wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w celu 

poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie 

pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej ....   

        Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję informuje o możliwości składania wniosków o  o 

przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które 

nie  odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań  Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia jej celów objętych 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

    Celem działania „Małych projektów” jest  poprawa jakości życia oraz większe zróżnicowanie działalności gospodarczej na 

obszarze LGD.  

      Pomoc finansową może uzyskać: pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca na obszarze objętym LSR, osoba fizyczna wykonująca 

działalność gospodarczą na obszarze LSR, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,  której 

ustawy przyznają zdolność prawną, jezli posiada siedzibę na obszarze LSR lub prowadzi na nim działalność.  

   

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. 

 

     Szczegółowe informacje o  zasadach przygotowania i składania wniosków oraz: wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy, 

wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD, wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD, 

kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju znajdują się w  siedzibie oraz na stornie internetowej 

LGD  www.lgdvistula.org (w zakładce KONKURSY) lub www.mojregion.pl 

 
 Limit środków dostępnych w konkursie:  100 000,00 zł  

 
Miejsce składania wniosków:                                                                                                                              Termin składania wniosków:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1 egzemplarz wniosku wraz załącznikami w  wersji papierowej                                                                       

Biuro LGD „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”                                                            od 04 lipca 2011 r.  do 18 lipca 2011 r.                                    
Stolno 112, 86-212 Stolno 
od poniedziałku do piątku w  godz. 10:00-15:00                                         

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 
 

PUNKT KONSULTACYJNY 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informacje można usyskać w biurze LGD osobiście, pod numerem telefonu 056 677-09-07, gdzie informacji udziela Ilona Figura, 

u poszczególnych Koordynatorów Gminnych: 

Główny Koordynator -Anna Bochen 056 677-09-04 

Koordynator Gminy Lisewo – Halina Chrzanowska 056 686-89-66 

Koordynator Gminy Chełmno – Marcin Pilarski 056 686-15-40 

Koordynator Gminy Grudziądz – Sławomir Piernicki 056 451-11-01    

oraz na stronie internetowej LGD www.lgdvistula.org 

Pytania można kierować również na adres e-mail LGD sekretariat@lgdvistula.org. 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz 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 
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