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Ankieta badająca zainteresowanie beneficjentów do  składania wniosków do Lokalnej 
Grupy Działania w ramach działań Leader na lata 2009 – 2015 

 
Szanowni Państwo 
 
Zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie informacji,  które pomogą w programowaniu 
działań Leader na lata 2009-2005 na obszarze Państwa LGD. Ankieta ma charakter 
orientacyjny i nie zobowiązuje do późniejszego złoŜenia wniosku do Lokalnej Grupy 
Działania. Ankieta składa się z trzech części, tj. róŜnych rodzajów pomocy, z której Państwo 
będą mogli skorzystać. W kaŜdej części opisany jest zakres pomocy a następnie miejsce na 
wpisanie swojego pomysłu. W przypadku większej ilości pomysłów prosimy o wypełnienie 
kolejnego formularza ankiety.  
Więcej informacji moŜna otrzymać w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania. 
 
 

� Małe projekty           
o  Beneficjentami „małych projektów” mogą być: 

� osoby fizyczne: pełnoletnie, zameldowane lub prowadzące działalność na obszarze LGD  
� osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, utworzona na 

podstawie przepisów ustaw, w tym fundacja albo stowarzyszenie z siedzibą na obszarze LSR 
� osoby prawne i jednostki organizacyjne o charakterze kościelnym lub związków 

wyznaniowych,  
o  Zakres pomocy: 

� podnoszenie świadomości mieszkańców wsi, w tym poprzez organizację szkoleń i innych 
przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności z obszaru objętego 
LSR; 

� podniesienia jakości Ŝycia ludności na obszarze działania LGD, w tym poprzez: 
� udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i 

sprzętu umoŜliwiającego dostęp do Internetu; 
� organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze objętym działalnością LGD;  

� rozwój aktywności społeczności lokalnej, w tym poprzez:  
� promocję lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i artystycznej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa 

kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego;  
� kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów;  
� kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;  

� rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym poprzez:  
� utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron www, przygotowanie i wydanie 

folderów i innych publikacji informacyjnych dla obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju;  
� budowę/odbudowę małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc 

wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych, ścieŜek 
spacerowych, dydaktycznych;  

� zachowanie lub odtworzenie, zabezpieczenie i oznakowanie cennego dziedzictwa 
przyrodniczego i krajobrazowego ze szczególnym wskazaniem na obszary chronione w tym 
obszary objęte siecią Natura 2000;  

 
� zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym poprzez: 

� prowadzenie badań, gromadzenie danych, odbudowa lub renowacja, zabezpieczenie, uporządkowanie i 
oznakowanie niewielkich obiektów kulturowych i historycznych waŜnych lub charakterystycznych dla 
danej miejscowości; 

� odnawianie, uporządkowanie i oznakowanie prywatnych  budynków i obiektów charakterystycznych dla 
budownictwa  i krajobrazu danego regionu; 

� remont świetlic wiejskich i zakup ich wyposaŜenia 
� rozwój lokalnej aktywności gospodarczej poprzez inicjowanie powstawania, rozwoju, 

przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług 
bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach lub produktach rolnych i 
leśnych, oraz tradycyjnych sektorach gospodarki. 

o Wysokość pomocy: na operacje z zakresu „małych projektów” wynosić będzie maksymalnie 70% 
kosztów kwalifikowanych operacji nie więcej jednak niŜ 25 tys. zł; przy czym całkowity koszt operacji 
nie moŜe być niŜszy niŜ 4,5 tys. zł oraz wyŜszy, niŜ 100 tys. zł w okresie realizacji programu (2009-
2015) 

 
Nazwa przedsięwzięcia: ………………………………………….. 
Dane kontaktowe wnioskodawcy/pomysłodawcy( imię nazwisko/nazwa instytucji, telefon, 
mail): 
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…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Zakres przedsięwzięcia: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Kwota wnioskowana ( w zł):  ………………………………. 
Czas złoŜenia wniosku (w którym roku): 
……………………………………………………………………………………… 

 

� Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw 
o  Beneficjenci: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej, która prowadzi działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające do 10 osób o obrocie netto 
do 2 mln euro na obszarze LGD.  

o Zakres pomocy: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności; sprzedaŜy hurtowej lub 
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. 

o Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie moŜe przekroczyć:  
� 100 000 zł - jeśli biznes plan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy,  
� 200 000 zł - jeśli biznes plan przewiduje utworzenie od 3 do 4 miejsc pracy,  
� 300 000 zł - jeśli biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy 
� Pomoc ma formę zwrotu max. 50% kosztów kwalifikowanych operacji,  
� Płatność- refundacja poniesionych kosztów etapowo za cały projekt.  

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji programu (w 
latach 2009- 2015), nie moŜe przekroczyć 300 000 zł. W przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub 
jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w 
okresie realizacji programu, wynosi 100 000 zł.  

 
Nazwa przedsięwzięcia: ………………………………………….. 
Dane kontaktowe wnioskodawcy/pomysłodawcy( imię nazwisko/nazwa instytucji, telefon, 
mail): 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Zakres przedsięwzięcia: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Kwota wnioskowana ( w zł):  ………………………………. 
Czas złoŜenia wniosku (w którym roku): 
……………………………………………………………………………………… 
 
� RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 
o  Beneficjenci: działalność nierolnicza lub związana z rolnictwem, podejmowaną poprzez rolników, 

domowników, małŜonków rolników. Osoba fizyczna występująca z wnioskiem powinna być objęta 
ubezpieczeniem społecznym rolników. Gospodarstwo Rolne, w którym pracuje beneficjent było objęte w 
roku poprzedzającym złoŜenie wniosku płatnościami bezpośrednimi.  

o  Zakres pomocy: pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie: usług dla 
gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności; sprzedaŜy hurtowej lub 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 
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rolnych lub jadalnych produktów leśnych;  magazynowania lub przechowywania towarów; wytwarzania 
produktów energetycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.  

o  Wysokość pomocy: 
� Pomoc ma formę zwrotu max. 50% kosztów kwalifikowanych operacji; 
� Maksymalna wysokość udzielonej pomocy jednemu beneficjentowi w 

gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji programu, (2009- 2015) nie moŜe przekroczyć 100 000 zł.  
� Płatności- refundacja poniesionych kosztów etapowo lub za cały projekt.  

 
 
Nazwa przedsięwzięcia: ………………………………………….. 
Dane kontaktowe wnioskodawcy/pomysłodawcy( imię nazwisko/nazwa instytucji, telefon, 
mail): 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Zakres przedsięwzięcia: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Kwota wnioskowana ( w zł):  ………………………………. 
Czas złoŜenia wniosku (w którym roku): 
……………………………………………………………………………………… 
 
 
Ankietę prosimy o przysłanie do biura swojej Lokalnej Grupy Działania lub na adres Fundacji 
Ekologicznej „Zielona Akcja”, 59-220 Legnica, ul. Wrocławska 41, tel.076 723 81 01, mail: 
czabajska@zielonaakcja.pl 
 
 
 


