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Pomoc w przygotowaniu wniosku można uzyskać 

w biurze LGD Blisko Krakowa 

 
 

Biuro Stowarzyszenia LGD Blisko Krakowa 

ul. Żwirki i Wigury 23, 32-050 Skawina 

tel. 12-256-02-31, 723-543-257 

mail: biuro@bliskokrakowa.pl 

godziny pracy biura: pn.–pt. 8:00–16:00 

www.bliskokrakowa.pl 
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Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
 

podstawowe pojęcia 

 
Oddolna inicjatywa lokalna – projekt o zasięgu lokalnym, skierowany do 

określonej grupy docelowej (mieszkańców gmin wiejskich, wiejsko-

miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców) zakładający udział grupy 

docelowej w formułowaniu założeń i realizacji projektu. Charakter 

inicjatywy wymusza na projektach realizowanych w ramach Działania, iż 

udzielane wsparcie musi wynikać z potrzeby społeczności lokalnej np. 

służyć rozwiązaniu problemu zdiagnozowanego przez tą społeczność lub 

służyć pobudzeniu aktywności tj. zwiększeniu własnych zdolności 

społeczności lokalnej do diagnozowania i rozwiązywania problemów w 

zakresie objętym Działaniem. Tym samym, oddolne inicjatywy lokalne 

wpisują się w realizację zasady empowerment. 

 

Zasada empowerment, czyli „NIC O NAS BEZ NAS” zakłada udział 

grup napotykających na problemy społeczne w identyfikacji potrzeb 

i zakresu wsparcia na etapie przygotowania i realizacji projektu. Zasada 

empowerment jest stosowana w celu zaangażowania się i podniesienia 

rzeczywistej zdolności tych grup do wpływania na sprawy, które ich 

dotyczą i zwiększenia w ten sposób efektywności projektów.  

 

Możliwości aplikowania do konkursów w ramach inicjatyw oddolnych 
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Priorytet VI 

Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz 

podnoszenia  poziomu aktywności zawodowej na 

obszarach wiejskich. 

 
Celem Działania 6.3 jest podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności 

przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez 

przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz 

wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na 

obszarach wiejskich. 

 

Typy projektów: 

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na następujące typy 

projektów: 

 

1. Działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub 

doradczym przyczyniające się do poprawy zdolności do zatrudnienia oraz 

rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych 

zasadami pomocy publicznej). 

2. Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz 

wspierania aktywizacji zawodowej na obszarach wiejskich. 

 

Kryteria dostępu: 

 

Wnioskodawcy: 

 

W ramach Działania 6.3 PO KL o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać 

sie wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 

prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 

odrębnych). 

 

Wnioskodawcą lub partnerem w projekcie jest podmiot działający na obszarze 

realizacji projektu tj. posiadający siedzibę, oddział, filię na terenie gminy lub 

powiatu, których dotyczy projekt. 

 

Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu 

w ramach danej rundy konkursowej. 
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Grupa docelowa: 

1. Grupę docelową w projekcie stanowią spełniające/cy warunki określone 

w SZOP: 

a) kobiety i mężczyźni zamieszkujące/cy (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) 

na terenie gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miast do 25 tys. 

mieszkańców z Województwa Małopolskiego, i/lub 

b) społeczności lokalne i/lub podmioty działające na terenie gmin wiejskich, 

miejsko wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców z Województwa 

Małopolskiego. 

Kwoty: 

 

Minimalna wartość projektu wynosi 10 tys., a maksymalna wartość projektu 50 tys. 

Projekt współfinansowany jest w 85% ze środków Unii Europejskiej i w 15% ze 

środków Budżetu Państwa. Beneficjent nie wnosi wkładu własnego!!! 

Okres realizacji: 

 

Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 9 miesięcy. 

Kryteria strategiczne: 

 

1. Projekt zapewnia wykorzystanie elementów modelu aktywizacji środowisk 

lokalnych wypracowanego na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW 

EQUAL. 

2. Co najmniej 10 % liczby uczestników projektu stanowią osoby 

niepełnosprawne. 

3. Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących gminy Województwa 

Małopolskiego dotkniętych skutkami powodzi w 2010 roku zgodnie z wykazem 

gmin stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 28 maja 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie gmin 

i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów 

i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

działania żywiołu. 

Planowany termin naborów: 

 

I kwartał 2011 roku 
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Priorytet VII Promocja integracji społecznej 

Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej 

integracji. 
 

Celem Działania 7.3 jest wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji 

i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii 

rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich. 

 

Typy projektów: 

 

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na następujące typy 

projektów: 

 

1. Działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub 

doradczym przyczyniające się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 

członków społeczności lokalnych zagrożonych wykluczeniem społecznym lub 

społecznie wykluczonych, 

2. Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na poziomie 

lokalnym na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 

 

Kryteria dostępu: 

 

Wnioskodawcy: 

 

W ramach Działania 7.3 PO KL o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać 

sie wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 

prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 

odrębnych). 

 

Wnioskodawcą lub partnerem w projekcie jest podmiot działający na obszarze 

realizacji projektu tj. posiadający siedzibę, oddział, filię na terenie gminy lub 

powiatu, których dotyczy projekt. 

 

Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu 

w ramach danej rundy konkursowej. 

 

Grupa docelowa: 

 

Grupę docelową w projekcie stanowią spełniające/cy warunki określone w SZOP: 

a) kobiety i mężczyźni zamieszkujące/cy (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) 

na terenie gmin wiejskich, wiejsko – miejskich i miast do 25 tys. 

mieszkańców z Województwa Małopolskiego, i/lub 
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b) społeczności lokalne i/lub podmioty działające na terenie gmin wiejskich, 

miejsko wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców z Województwa 

Małopolskiego. 

 

Kwoty: 

 

Minimalna wartość projektu wynosi 10 tys., a maksymalna wartość projektu 50 tys. 

Projekt współfinansowany jest w 85% ze środków Unii Europejskiej i w 15% ze 

środków Budżetu Państwa. Beneficjent nie wnosi wkładu własnego!!! 

 

Okres realizacji: 

 

Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 9 miesięcy. 

 

Kryteria strategiczne: 

 

1. Projekt zapewnia wykorzystanie elementów modelu aktywizacji środowisk 

lokalnych wypracowanego na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW 

EQUAL. 

2. Co najmniej 10 % liczby uczestników projektu stanowią osoby 

niepełnosprawne. 

3. Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących gminy Województwa 

Małopolskiego dotkniętych skutkami powodzi w 2010 roku zgodnie z wykazem 

gmin stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 28 maja 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie gmin 

i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów 

i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

działania żywiołu. 

 

Planowany termin naborów: 

 

I kwartał 2011 roku 
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Priorytet IX Rozwój wykształcenia  

i kompetencji w regionach 

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na 

obszarach wiejskich. 
 

Celem Działania 9.5 jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów 

wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw 

ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia 

mieszkańców obszarów wiejskich. 

 

Typy projektów: 

 

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na następujące typy 

projektów: 

 

1. Działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub 

doradczym przyczyniające się do poprawy warunków rozwoju edukacji na 

obszarach wiejskich. 

2. Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz 

promowania edukacji na obszarach wiejskich. 

 

Kryteria dostępu: 

 

Wnioskodawcy: 

 

W ramach Działania 9.5 PO KL o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać 

sie wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 

prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 

odrębnych). 

 

Wnioskodawcą lub partnerem w projekcie jest podmiot działający na obszarze 

realizacji projektu tj. posiadający siedzibę, oddział, filię na terenie gminy lub 

powiatu, których dotyczy projekt. 

 

Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu 

w ramach danej rundy konkursowej. 

 

 

Grupa docelowa: 

 

Grupę docelową w projekcie stanowią spełniające/cy warunki określone w SZOP: 
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a) kobiety i mężczyźni zamieszkujące/cy (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) 

na terenie gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miast do 25 tys. 

mieszkańców z Województwa Małopolskiego, i/lub 

b) społeczności lokalne i/lub podmioty działające na terenie gmin wiejskich, 

miejsko wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców z Województwa 

Małopolskiego. 

 

Kwoty: 

 

Minimalna wartość projektu wynosi 10 tys., a maksymalna wartość projektu 50 tys. 

Projekt współfinansowany jest w 85% ze środków Unii Europejskiej i w 15% ze 

środków Budżetu Państwa. Beneficjent nie wnosi wkładu własnego!!! 

 

Okres realizacji: 

 

Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy. 

 

Kryteria strategiczne: 

 

1. Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby w wieku 25–64 lat. 

2. Osoby niepełnosprawne stanowią, co najmniej 10 % uczestników 

i uczestniczek projektu. 

3. Projekt zawiera elementy szkoleniowe i jest ukierunkowany na podnoszenie 

wiedzy mieszkańców oraz promocję postaw dotyczących odpowiedzialności 

ekologicznej. 

 

Planowany termin naborów: 

 

I kwartał 2011 roku 

 

 
Materiał opracowany na podstawie wstępnej wersji Planów Działania dla poszczególnych 

priorytetów na rok 2011. 
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Program Operacyjny Fundusz 

Inicjatyw Społecznych 

Programem zarządza Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, za organizację 

konkursu odpowiedzialne jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. 

Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa. 

 

Wymagany wkład własny: 

 

– 10% wkład rzeczowy jeżeli wartość dofinansowania nie przekracza 40 tys. zł 

– 10% wkład finansowy dla projektów o wartości dofinansowania pomiędzy  

40–150 tys. 

– 20% dla projektów powyżej 150 tys. 

 

Kto może być wnioskodawcą: 

 

– organizacje pozarządowe, 

– kościoły i związki wyznaniowe, 

– spółdzielnie socjalne. 

 

Termin naboru: 

Początek 2011r. 

 

Priorytety i obszary wsparcia: 
 

Priorytet I. Aktywni, świadomi obywatele, 

aktywne wspólnoty lokalne. 
 

1. Kształtowanie wiedzy i umiejętności pozwalających na aktywne uczestnictwo 

w życiu publicznym.  

2. Aktywizacja obywateli w sprawach publicznych.  

3. Rozwój poradnictwa i rzecznictwa obywatelskiego.  

4. Ochrona i upowszechnianie praw dziecka.  

5. Ochrona praw konsumenta.  

6. Zwiększenie dostępu do informacji publicznej. 

7. Aktywizacja kobiet w życiu publicznym.  

8. Pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturowej. 

9. Wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. 

10. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym. 
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11. Edukacja i promocja w zakresie obronności i bezpieczeństwa narodowego oraz 

bezpieczeństwa publicznego.  

 

Priorytet II. Sprawne organizacje pozarządowe w 

dobrym państwie. 
 

1. Rozwój potencjału organizacji pozarządowych.  

2. Wolontariat w organizacjach pozarządowych.  

 

Priorytet III. Integracja i aktywizacja społeczna. 

Zabezpieczenie społeczne. 
 

1. Wspieranie podstawowych funkcji rodziny.  

2. Rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży.  

3. Tworzenie równych szans dla dyskryminowanych oraz najsłabszych grup 

społecznych.  

4. Porozumienia na rzecz integracji wspólnot i społeczności lokalnych.  

5. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, stanowiącym zagrożenie dla 

bezpieczeństwa publicznego.  

6. Aktywizacja ludzi starych, integracja międzypokoleniowa. 

7. Promocja zdrowia.  

8. Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych. 

9. Działania na rzecz środowisk kombatanckich i osób represjonowanych.  

10. Integracja repatriantów w środowiskach lokalnych.  

11. Integracja i aktywizacja zawodowa cudzoziemców.  

12. Działania na rzecz zachowania przez Polonię więzi kulturowej z Polską.  

13. Wypoczynek dzieci i młodzieży, krajoznawstwo i turystyka społeczna.  

14. Inicjatywy na rzecz udzielania pomocy humanitarnej.  

 

Priorytet IV. Rozwój przedsiębiorczości 

społecznej. 
 

1. Przedsiębiorczość społeczna i upowszechnianie idei partnerstwa  

trójsektorowego. 

2. Wolontariat pracowniczy. 

 

Szczegóły: 

www.pozytek.gov.pl  

http://www.pozytek.gov.pl/
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Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 

Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju dla małych projektów 

Jaki jest cel działania? 
Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną 

Strategią Rozwoju realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości 

życia, zachowania i wykorzystania zasobów dziedzictwa przyrody i kultury oraz 

wzmocnienia lokalnego kapitału społecznego.  

 

Beneficjenci,  

czyli kto może skorzystać z pomocy 
1. Osoby fizyczne będące obywatelami państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, pełnoletnie i mające miejsce zamieszkania na obszarze 

objętym LSR (obszar gmin: Czernichów, Mogilany, Świątniki Górne, 

Skawina, z wyłączeniem miasta) lub wykonujące działalność gospodarczą na 

tym obszarze, 
na przykład: 

– mieszkańcy wsi, 

– rolnicy, 

– osoby prowadzące sklepy i punkty usługowe,  

– rzemieślnicy. 

2. Osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają 

siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym 

obszarze, z wyłączeniem województwa oraz wojewódzkich samorządowych 

jednostek organizacyjnych, 
na przykład: 

– stowarzyszenia zarejestrowane w KRS (w tym KGW, OSP) 

– fundacje, 

– uczniowskie kluby sportowe,  

– parafie, 

– instytucje kościelne (Caritas) 

– instytucje kultury, w tym biblioteki, muzea, orkiestry. 
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Zakres działania,  

czyli na co można uzyskać pomoc 
1. Podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, 

w tym przez: 

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu 

napędzanych mechanicznie, 

b) 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 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją 

towarów oraz usług określonego przedsiębiorcy,  

c) organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub 

sportowych związanych z promocją lokalnych walorów,  

d) zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych 

dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.  

2. Rozwijania aktywności społeczności lokalnej, w tym przez: 

a) promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu 

życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych, 

b) promocję lokalnej przedsiębiorczości, 

c) remont połączony z modernizacją lub wyposażeniem istniejących świetlic 

wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję oraz 

zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów. 

3. Rozwijania turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR przez: 

a) utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy 

informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie 

z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie 

folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych 

dotyczących obszaru objętego LSR, 

b) budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, 

zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów pełniących funkcje 

turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz 

bazy gastronomicznej.  

4. Promowania, zachowania, odtworzenia, zabezpieczania lub oznakowania 

cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, 

w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony 

przyrody, w tym obszarów Natura 2000.  

5. Zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez: 

a) odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów 

wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, 

b) remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów 

pełniących ich funkcje, 
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c) kultywowanie: 

– miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,  

– języka regionalnego i gwary, 

– tradycyjnych zawodów i rzemiosła. 

6. Inicjowania powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek 

produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne 

sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne 

lub przyrodnicze, zwanych dalej „produktami lub usługami lokalnymi”, albo 

podnoszenie jakości takich produktów lub usług przez: 
a) udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych, 

b) promocję produktów lub usług lokalnych, 

c) uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości innych niż 

realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 

ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich,  

d) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów 

budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub 

usług lokalnych, 

e) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów 

budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów 

lokalnych, 

f) badanie rynku produktów i usług lokalnych 

– z wyłączeniem działalności rolniczej. 

7. Wykorzystania 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. 

 

Warunki przyznania pomocy finansowej 
1. Całkowity planowany koszt projektu: 4,5–100 tys. zł. 

2. Wysokość refundacji to maksymalnie 70% wydanych środków, jednak nie 

więcej niż 25 tys. zł. 
3. Projekt nie będzie realizowany z udziałem innych środków publicznych, 

z wyłączeniem przypadku współfinansowania: 

– z Funduszu Kościelnego, 

– ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego. 

4. Będzie realizowany w nie więcej niż 2 etapach. 

5. Zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi  

w terminie 2 lat od dnia podpisania umowy.  
6. Posiadanie numeru identyfikacyjnego nadanego w trybie przepisów 

o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych 

oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. 
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Forma i wysokość pomocy 
Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu. Wysokość 

pomocy na projekt nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych, 

natomiast pozostałe 30% kosztów realizacji operacji powinien zabezpieczyć 

wnioskodawca. Oznacza to, że wnioskodawca powinien zabezpieczyć środki na 

pokrycie całego kosztu realizacji projektu, a po jego zakończeniu (lub zakończeniu 

etapu realizacji projektu) złożyć wniosek o zwrot części kosztów 

kwalifikowalnych. Minimalna całkowita wartość operacji musi wynosić co 

najmniej 4,5 tys. zł. Poziom dofinansowania dla danego beneficjenta nie może 

przekroczyć w okresie wdrażania LSR kwoty 100 tys. zł, przy czym wysokość 

pomocy przyznanej na realizację jednego małego projektu nie może być wyższa 

nić 25 tys. zł.  

Koszty kwalifikowalne, 

czyli na co można wydać pieniądze 
1. Koszty ogólne: 

 – przygotowanie dokumentacji technicznej małego projektu, 

 – opłaty za patenty, licencje lub wynagrodzenia za przeniesienie praw 

autorskich, 

 – opłaty notarialne, skarbowe, sądowe, 

 – sprawowanie nadzoru autorskiego lub inwestorskiego. 

Koszty te nie mogą przekraczać 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.  

2. Koszty zakupu materiałów lub przedmiotów. 

3. Koszty zakupu usług lub robót budowlanych. 

4. Koszty najmu, dzierżawy lub zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, 

urządzeń lub maszyn, z wyłączeniem środków transportu napędzanych 

mechanicznie, z tym, że w przypadku części małego projektu, która nie 

obejmuje inwestycji, koszty zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, 

urządzeń lub maszyn podlegają refundacji wyłącznie, gdy nie przekraczają 

kosztów ich najmu lub dzierżawy. 

5. Podatek od towarów i usług VAT, jeśli nie ma możliwości jego odzyskania. 

6. Wartość wkładu niepieniężnego obejmującą wartość:  

a) pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, stanowiącą iloczyn liczby 

przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia 

w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym 

złożono wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty, i liczby 168,  

b) udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętu lub surowców, o których 

mowa w art. 54 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006 

– lecz nie więcej niż 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych małych 

projektów pomniejszonych o wysokość kosztów ogólnych.  
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Koszty kwalifikowalne liczą się od dnia zawarcia umowy na przyznanie 

pomocy finansowej. W przypadku przyznania pomocy do kosztów 

kwalifikowalnych zalicza się również koszty poniesione przez wnioskodawcę 

przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż w dniu, w którym został 

złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów stanowiących 

koszty ogólne – poniesionych nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 r.  

Kryteria wyboru małych projektów,  

czyli co oceniamy 
1. Czy wnioskodawca jest członkiem LGD Blisko Krakowa? 

2. Czy posiada środki finansowe na realizację projektu? 

3. Czy operacja angażuje/adresowana jest do przedstawicieli sektorów 

społecznego, gospodarczego, publicznego? 

4. Czy korzyści lub oddziaływanie operacji dotyczyć będą kilku miejscowości? 

5. Czy operacja ma charakter innowacyjny? 

6. Czy działalność, której dotyczy operacja, oparta jest o wykorzystanie lokalnych 

zasobów lub lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego, 

przyrodniczego? 

7. Czy operacja realizuje cele ogólne Lokalnej Strategii Rozwoju? 

 

Cele ogólne Lokalnej Strategii Rozwoju 
1. Dobre warunki sprzyjają aktywności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej 

mieszkańców. 

2. Warunki sprzyjające aktywności społecznej. 

3. Społeczność lokalna świadoma dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 

obszaru. 

4. Lokalne społeczności aktywne gospodarczo. 

 

Nabór  wniosków 
1. Najbliższy nabór wniosków z zakresu małych projektów planowany jest 

w I kwartale 2011 r. 
2. Informacja o terminie składania wniosków zostanie umieszczona na stronie 

internetowej LGD Blisko Krakowa oraz na stronie Urzędu Miasta i Gminy.  

3. Przed naborem wniosków zostanie zorganizowane szkolenie dla 

potencjalnych beneficjentów z zasad wypełniania wniosku o przyznanie 

pomocy. 
4. Wszystkie aktualne informacje dotyczące naborów i szkoleń zamieszczane są 

na stronie internetowej: www.bliskokrakowa.pl 

 
Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działa Blisko Krakowa. Publikacja 
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objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Instytucja Zarządzająca 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007–2013 – Minister  Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
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