
 

Zarząd Województwa Śląskiego 
informuje o możliwości składania za pośrednictwem 

Lokalnej Grupy Działania „Stowarzyszenie razem na wyżyny” 
   wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 

dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania  
 „Małe Projekty”- LGD/MP/04/2014/,  

„Odnowa i rozwój wsi” – LGD/O/03/2014 
„Odnowa i rozwój wsi” - LGD/O/04/2014/DZ w zakresie dodatkowych zadań   

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
 

 

Termin składania wniosków:  1 sierpnia 2014r. – 14 sierpnia 2014r. 
Miejsce składania wniosków:  
Biuro Stowarzyszenia „Razem na wyżyny" w Mykanowie przy ulicy Cichej 74 w dniach od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. 
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” 
 
Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w  
wersji papierowej 1 egzemplarz oraz wersji elektronicznej na płycie CD, przy czym wersja elektroniczna 
winna zawierać formularz wniosku o przyznanie pomocy. Oprócz załączników wskazanych we wniosku o 
pomoc beneficjent dostarcza załącznik wymagany przez LGD: fiszkę operacyjną. 

 
Operacja aby zostać zakwalifikowana do dofinansowania musi być zgodna z zakresem tematycznym 
naborów wskazanym poniżej oraz otrzymać 30% maksymalnej liczby punktów możliwej do osiągnięcia w 
działaniu. 

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. 
 

 Limit środków dostępnych w konkursie LGD/MP/04/2014: 255 851,93 zł 
Zakres tematyczny naboru w konkursie LGD/MP/04/2014: 
Przedsięwzięcie 1 Budowa systemu dostępu do nowoczesnych źródeł wiedzy; 
Przedsięwzięcie 3 Wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez ich wiedzy, zainteresowań i samodzielnej 
aktywności; 
Przedsięwzięcie 4 Tworzenie oferty turystycznej opartej na zasadach lokalnych obszaru „Razem na wyżyny” w celu rozpowszechnienia 
turystyki weekendowej; 
Przedsięwzięcie 5 Promocja lokalnych i tradycyjnych produktów;   
Przedsięwzięcie 6 Wsparcie inicjatyw lokalnej przedsiębiorczości opartych na zasobach lokalnych, przyczyniających się do poprawy 
jakości życia mieszkańców lub promocji obszaru „Razem na wyżyny”, w tym tradycyjnego rzemiosła i rękodzielnictwa; 
Przedsięwzięcie 8 Pobudzenie inicjatyw społecznych poprzez dostarczenie wsparcia dla sektora organizacji pozarządowych i grup 
nieformalnych; 
Przedsięwzięcie 9 Rozwój nowych form pomocy stanowiącej profilaktykę wykluczenia społecznego; 
Przedsięwzięcie 10 Rozwój bazy sportowej oraz zainteresowania mieszkańców sportem i rekreacją; 
Przedsięwzięcie 11 Wspieranie różnorodnych form działalności artystycznej i kulturalnej mieszkańców; 
Przedsięwzięcie 12 Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców; 
Przedsięwzięcie 13 Realizacja i opracowanie wspólnej polityki ochrony zabytków i walorów historycznych, kulturowych i 
krajobrazowych celem wzmocnienia tożsamości lokalnej mieszkańców;  

 

 Limit środków dostępnych w konkursie LGD/O/03/2014: 282 526,00 zł 
Zakres tematyczny naboru w konkursie LGD/O/03/2014: 
Przedsięwzięcie 4 Tworzenie oferty turystycznej opartej na zasadach lokalnych obszaru „Razem na wyżyny” w celu rozpowszechnienia 
turystyki weekendowej; 
Przedsięwzięcie 10 Rozwój bazy sportowej oraz zainteresowania mieszkańców sportem i rekreacją; 
Przedsięwzięcie 11 Wspieranie różnorodnych form działalności artystycznej i kulturalnej mieszkańców; 
Przedsięwzięcie 13 Realizacja i opracowanie wspólnej polityki ochrony zabytków i walorów historycznych, kulturowych i 
krajobrazowych celem wzmocnienia tożsamości lokalnej mieszkańców 

 

 Limit środków dostępnych w konkursie LGD/O/04/2014/DZ: 30 000,00 zł 
Zakres tematyczny naboru w konkursie LGD/O/04/2014/DZ: 
Przedsięwzięcie 3 Wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez poszerzanie ich wiedzy, zainteresowań i 
samodzielnej aktywności  
Operacje z zakresu budowy i wyposażenia edukacyjnego ogrodu bajek 
Przedsięwzięcie 6 Wsparcie inicjatyw lokalnej przedsiębiorczości opartych na zasobach lokalnych, przyczyniających się do 
poprawy jakości życia mieszkańców lub promocji obszaru „Razem na wyżyny”, w tym tradycyjnego rzemiosła i 



 

rękodzielnictwa 
Operacje z zakresu budowy i rozbudowy miejsc targowych 
Przedsięwzięcie 12 Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców  
Operacje z zakresu budowy systemów doświetlenia parków, placów, targowisk i ciągów pieszo-rowerowych z wykorzystaniem OZE 
Przedsięwzięcie 13 Realizacja i opracowanie wspólnej polityki ochrony zabytków i walorów historycznych, kulturowych i 
krajobrazowych celem wzmocnienia tożsamości lokalnej mieszkańców 
Operacje z zakresu tworzenia panoramy bitwy pod Mokrą wrzesień 1939 r. 

 
LGD wybiera wnioski do wysokości 150% kwoty dostępnej w konkursie. 

 
Kryteria wyboru operacji określone w LSR: 
Karta oceny zgodności operacji z LSR i zakresem tematycznym oraz karta oceny operacji wg lokalnych 
kryteriów wyboru dla działania „Małe Projekty”, „Odnowa i rozwój wsi” znajdują się na stronie 

www.razemnawyzyny.pl oraz na stronie samorządu województwa śląskiego www.prow.slaskie.pl 
oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” 
 
Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków znajdują się również 
w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji: 

LGD Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” – www.razemnawyzyny.pl, (34)3740001 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – www.prow.slaskie.pl 

http://www.razemnawyzyny.pl/
http://www.prow.silesia-region.pl/
http://www.razemnawyzyny.pl/
http://www.prow.silesia-region.pl/

