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Brama Mazurskiej Krainy – miejscem dla Ciebie!!!

Misją LGD „Brama Mazurskiej Krainy” jest poprawa warunków życia mieszkańców obszaru LGD, poprzez rozwój aktywności
społecznej i wykorzystanie walorów przyrodniczych, dziedzictwa kulturowego, pobudzanie przedsiębiorczości oraz rozwój
zasobów ludzkich i krzewienie tożsamości regionalnej.
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Kim jesteśmy
Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy jest partnerską organizacją – związkiem stowarzyszeń powołaną do
koordynacji projektów w ramach opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju.
Powierzchnia obszaru LGD „Brama Mazurskiej Krainy” wynosi
łącznie 3.423 km² i obejmuje 14 gmin. Obszar ten zamieszkuje
101.500 mieszkańców. Wszyscy mieszkańcy mogą korzystać ze
środków Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013, realizując projekty zgodne z opracowaną strategią.
Członkami LGD „Brama Mazurskiej Krainy są: Nidzicka Fundacja
Rozwoju NIDA, Gmina Nidzica, Spółdzielnia Pszczelarzy „Polanka”, Stowarzyszenie Nidzicki Fundusz Lokalny, Gmina Kozłowo,
Agencja Usługowo – Handlowa „Posejdon” Tadeusz Michalski,
Towarzystwo Rozwoju Okolic Omulewa „Razem dla wszystkich”,
Gmina Janowo, Bank Spółdzielczy w Nidzicy, Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego, Gmina Janowiec Kościelny,
Dariusz Rokicki - Zakład Stolarski, Konwencja PrzedsiębiorcówPracodawców, Gmina Iłowo – Osada, Gospodarstwo Pasieczne
ALPI Piotr Szczepkowski, Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala,
Gmina Działdowo,„AGRINT” Sp. z o.o., Ludowy Klub Sportowy ORZEŁ, Gmina Płośnica, AGRO-PARTNER - Kompleksowa
Obsługa Rolnictwa Iwona Miecznikowska, Stowarzyszenie Dla
Ekorozwoju Ziemi Nidzickiej, Gmina Jedwabno, B I B Bożydar
Marcin Błęcki, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Janowskiej,
Gmina Rozogi, Spółka Cywilna „KRAM” B. Wyrzykowska-Buk

& W. Nideraus, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kozłowo,
Gmina Świętajno, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Wielbarskiej, Gmina Pasym, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne
„Ziemia Kozłowska”, Gmina Dźwierzuty, Orłowskie Centrum
Aktywności Lokalnej OCAL, Gmina Rozogi, Stowarzyszenie
Na Rzecz Rozwoju Miejscowości Turza Wielka, Gmina Wielbark, Nidzicki Uniwersytet III Wieku „Młodzi duchem”, Powiat
nidzicki, Nidzickie Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Francuskiej,
Powiat działdowski, Stowarzyszenie „Integracja Poprzez
Sztukę – spotkajmy się…”, Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Aktywności Mieszkańców Mazurskiej Wsi Grom, Stowarzyszenie Forum Kobiet KOŁO Janowiec Kościelny, Przedsiębiorstwo Społeczne „Garncarska Wioska”, Kozłowska
Ekologiczna Kuźnia Smaku „KEKS”, Ochotnicza Straż Pożarna
w Szkotowie, Zajazd Tusinek, Witrażownictwo Ludowe i Artystyczne, Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności
oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia
- Kraina Kreatywności, Nadleśnictwo Wielbark, Nadleśnictwo
Korpele, Nadleśnictwo Nidzica, Gmina Szczytno, Towarzystwo
Sportowe „NIDA”, Stowarzyszenie Dolina Naszej Łyny.

Dźwierzuty

Pasym

Jedwabno

Nidzica

Szczytno
Rozogi

Wielbark
Janowo

Kozłowo
Działdowo

Świętajno

Janowiec Kościelny

Płośnica
Iłowo-Osada

5

Jakie zaplanowaliśmy cele

Cele szczegółowe:
W ramach opracowanej strategii zaplanowaliśmy 1. Poprawa estetyki przestrzennej wsi i wiejskiego budownictwa mazurskiego
poniższe cele:
2. Rozwój nowych produktów lokalnych, atrakcji i usług turyCel ogólny I
stycznych oraz ich promocja
Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD oraz 3. Budowanie świadomości i tożsamości regionalnej bazująwzmocnienie i rozwój małych i średnich firm na obszacej na wielokulturowości i wieloreligijności mieszkańców
rze LGD
obszaru LGD
Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie ilości miejsc pracy pozarolniczych w sektorze MŚP
2. Podniesienie kondycji firm wiejskich i promocja działalności gospodarczej na wsi
3. Rozwój innowacyjnych form przedsiębiorczości oraz ekonomii społecznej
Cel ogólny II
Aktywizacja mieszkańców obszaru LGD poprzez budowanie kapitału społecznego na wsi oraz samoorganizację mieszkańców w zakresie działań związanych
z edukacją i rynkiem pracy
Cele szczegółowe:
1. Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w tym młodzieży i dzieci, w działania na rzecz samorozwoju oraz rozwoju społeczności lokalnych (w tym zdobycia doświadczenia
zawodowego), zwiększenie oferty edukacyjnej
2. Tworzenie i rozwój zaplecza do rozwoju aktywności mieszkańców
3. Zwiększenie estetyki wsi oraz wzmocnienie infrastruktury
na obszarach wiejskich, w tym doposażenie, remonty budynków i posesji służących jako miejsca spotkań i edukacji
mieszkańców
Cel ogólny III
Wykorzystanie zasobów przyrodniczych, kulturowych
i historycznych do rozwoju gospodarczego obszaru LGD
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„Wiosna wszędzie”, fotografia konkursowa

Wszystkie projekty muszą dotyczyć trzech głównych
przedsięwzięć:

„MAŁE FIRMY – DUŻY EFEKT”
W ramach tego przedsięwzięcia realizowane są projekty
w zakresie rynku pracy, rozwoju i promocji wiejskich przedsiębiorstw, rozwoju przedsiębiorstw społecznych, zdobywania
doświadczenia zawodowego, rozwijania nowych produktów
i usług turystycznych, przedsięwzięcia inwestycyjne i promocyjne, organizacja szkoleń z zakresu prowadzenia działalności
gospodarczej, tworzenie i rozwój klastrów, organizacja jarmarków, targów i wystaw.

„EDUKACJA NA WSI – WIEJSKIE CENTRA
AKTYWNOŚCI”

Dodatkowo realizowane są projekty w ramach działania:
AKTYWIZACJA I NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI:
W ramach tego przedsięwzięcia realizowane są projekty po- – usługi informacyjno – doradcze w zakresie działań LGD na
legające na budowaniu, remontowaniu i wyposażaniu burzecz rozwoju małych i średnich firm
dynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe, społeczno – badanie klimatu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LGD
– kulturalne, w tym świetlice wiejskie i miejsca edukacji (z wyłączeniem szkół, przedszkoli, żłobków), projekty poprawiające – badania w zakresie potrzeb przedsiębiorców
estetykę wsi, szkolenia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, – informowanie, doradztwo i szkolenia w zakresie tworzenia
klastrów
wspierane są działania organizacji pozarządowych i nieformalnych grup działających na wsi.
– doradztwo i informacje w zakresie przygotowywania
wniosków o pomoc
„SZLAK DZIEDZICTWA KULTUROWEGO –
– promocja kształcenia ustawicznego
TURYSTYCZNE WIOSKI”
– tworzenie lokalnych partnerstw i paktów na rzecz rozwoju
W ramach tego przedsięwzięcia realizowane są m.in. projek- – szkolenie pracowników, członków RADY i Zarządu LGD
ty tworzące lokalne produkty turystyczne z wykorzystaniem – promowanie dziedzictwa kulturowego obszaru LGD
zasobów kulturowych, historycznych i przyrodniczych, projekty
proekologiczne, rozwijane są atrakcje i usługi turystyczne, orga- – pomoc w rejestrowaniu produktów tradycyjnych i regionalnych
nizowane są wydarzenia promocyjne oraz promujące tradycje
rzemieślnicze i twórczość ludową, tworzona i modernizowana – badanie rynku oraz opracowanie i aktualizacja strategii
rozwoju turystyki
jest baza informacji turystycznej, budowana i modernizowana
jest mała infrastruktura turystyczna.
– inwentaryzacja atrakcji turystycznych obszaru LGD
– stworzenie i upowszechnianie kalendarza imprez turystycznych na obszarze LGD
– wydawanie cykliczne kwartalnika Turystyczna Brama
Mazurskiej Krainy
– szkolenia z zakresu tworzenia produktów lokalnych, produktów turystycznych

PROJEKTY WSPÓŁPRACY:

VI Otwarty Ogólnopolski Turniej Chórów o Miecz Juranda, Spychowo

Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”
realizuje także projekty współpracy regionalnej i międzynarodowej.
Współpracujemy z trzema Lokalnymi Grupami Działania „Warmiński Zakątek”, „Kraina Drwęcy i Pasłęki”, „Partnerstwo dla
Warmii” w ramach projektu„Cztery Zakątki Aktywnej Rekreacji”,
którego celem jest wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru LGD
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„Brama Mazurskiej Krainy” poprzez utworzenie strony internetowej, promocję obszaru LGD oraz aktywizację społeczności lokalnej w działania na rzecz rozwoju nowych produktów lokalnych,
atrakcji i usług turystycznych obszaru LGD.
Współpracujemy także ze szwedzką lokalną grupą działania
Leader Blekinge, w projekcie TRANSGRANICZNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Blekinge/Warmia-Mazury, którego celem jest wymiana doświadczeń z partnerami w Szwecji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej, tworzenia nowych produktów
turystycznych, aktywizacji społecznej mieszkańców wsi.

Pracownicy LGD „Brama Mazurskiej Krainy” udzielają bezpłatnych
konsultacji w przygotowaniu i rozliczaniu projektów, organizują
spotkania aktywizujące oraz szkolenia z zakresu przygotowywania
i rozliczania projektów.

Szkolenie dla beneficjentów z rozliczania projektów

1. Odnowa i rozwój wsi
Kto może otrzymać dotację
Podpisanie porozumienia o współpracy z LGD „Warmiński Zakątek”, Dobre Miasto

DOTACJE
Na dofinansowanie projektów w ramach Lokalnej Strategii
Rozwoju LGD Brama Mazurskiej Krainy” przeznaczona jest
kwota 11 777 132 zł.
Projekty można realizować w ramach czterech działań:
1. Odnowa i rozwój wsi
2. Małe projekty
3. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
4. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
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O dotacje na projekty w ramach tego działania mogą ubiegać się:
– gminy
– instytucje kultury, dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego
– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające
osobowości prawnej, 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
– organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, której cele statutowe są zbieżne z celami działania „Odnowa

adaptacji na cele publiczne;
i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
– budowa, przebudowa, remont lub wyposażanie obiektów
budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych
Na jakie działania
produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn;
– budowa, przebudowa, remont lub wyposażanie budynków
pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kul- – odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach
turalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem
architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub
szkół, przedszkoli i żłobków;
objętych wojewódzką ewidencją zabytków i odnawiania
cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków
– budowa, przebudowa, remont lub wyposażanie obiektów
małej architektury lub targowisk;
– wyburzanie i rozbiórka zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości,
– budowa, przebudowa lub remont przeznaczonych do użytjeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowaku publicznego ścieżek rowerowych, szlaków pieszych,
nie- w zakresie koniecznym do realizacji operacji wymieplaców zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych,
nionych powyżej;
z wyłączeniem sal sportowych przeznaczonych wyłącznie
dla szkół lub przedszkoli;
– zakup materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich, konieczny do realizacji operacji;
– zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z
kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub trady- – zakup sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji opecyjnych zawodów;
racji;
– inwestycje związane z kształtowaniem obszarów o szczegól- – koszty ogólne ( m.in. kosztorysy, projekty budowlane)
nym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyzwiązane bezpośrednio z realizacją operacji;
jających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu
na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w W jakiej wysokości
szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów par- Dofinansowanie projektu wynosi maksymalnie 80 % koszkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego;
tów kwalifikowanych. Wymagany wkład własny w wysokości
– urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków co najmniej 20 % kosztów kwalifikowanych może pochodzić
lub innych miejsc wypoczynku;
ze środków własnych beneficjenta oraz uzyskanych z innych
– budowa, przebudowa lub remont infrastruktury turystycznej; źródeł (Fundusz Kościelny, Ministerstwo Sportu, Ministerstwo
– zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środki innych jednostek
wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki samorządu terytorialnego). Maksymalna wysokość pomocy na
realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 tys. zł,
miejscowości;
– rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków z wysokość dotacji na realizacje jednego projektu nie może być
lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowa- równa i niższa niż 25 tys. zł.
nych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury,
odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci;
– zakup i odnawianie obiektów charakterystycznych dla
danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich
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Na jakie projekty czekamy
LGD zgodnie z opracowaną strategią zachęca do składania projektów w zakresie budowy, remontu i wyposażenia obiektów
infrastruktury społecznej, remontu zabytkowych obiektów
i rekonstrukcji obiektów architektury wiejskiej.

2/ 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 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 i stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na
obszarze objętym LSR lub prowadza działalność na tym
obszarze.
UWAGA: sołectwo, rada sołecka, koło gospodyń wiejskich
nie posiadają osobowości prawnej i nie mogą ubiegać się
o dofinansowanie. W takim przypadku wniosek może złożyć sołtys, przewodnicząca KGW jako osoby fizyczne.

Na jakie działania
1) podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR przez:
a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie,
b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze
2. Małe projekty
edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru
objętego LSR innych niż realizowane w ramach działaKto może otrzymać dotację
nia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
O dotacje na projekty w ramach tego działania mogą ubiegać się:
7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
1/ osoby fizyczne, które są:
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz z wyłączeniem
– obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej
szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług okre– pełnoletnie
ślonego przedsiębiorcy,
– zamieszkałe na obszarze objętym Lokalną Strategią
c)
organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreRozwoju LGD „Brama Mazurskiej Krainy” lub wykonują
acyjnych lub sportowych związanych z promocją lokaldziałalność gospodarczą na tym obszarze
nych walorów,
Neogotycki Ratusz w Pasymiu po rewitalizacji
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2)

3)

4)

5)

b) remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub ind) zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem
nych obiektów pełniących ich funkcje,
pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich;
c) kultywowanie:
rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez:
		 – miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,
a) promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub
		 – języka regionalnego i gwary,
aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy
		 – tradycyjnych zawodów i rzemiosła,
budynków mieszkalnych,
d) prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR inb) promocję lokalnej przedsiębiorczości,
nych niż realizowane w ramach działania, o którym
c) remont połączony z modernizacją lub wyposażenie
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 7 marca 2007
istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów
r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
przylegającego do tych obiektów;
Rozwoju Obszarów Wiejskich;
rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR 6) inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na
przez:
rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne
zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo,
a) utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji
w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, zwanych dalej
turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron
„produktami lub usługami lokalnymi”, albo podnoszenie jakości
internetowych związanych tematycznie z ofertą turytakich produktów lub usług przez:
styczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie
folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promoa) udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalcyjnych dotyczących obszaru objętego LSR,
nych,
b) budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony
b) promocję produktów lub usług lokalnych,
z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie
c) uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach
obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjjakości innych niż realizowane w ramach działania,
nej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje tuo którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia
rystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli,
7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejpensjonatów oraz bazy gastronomicznej;
skich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolpromowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie
nego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajod) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych
brazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów
obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowaobjętych poszczególnymi formami ochrony przyrody,
dzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych,
w tym obszarów Natura 2000;
e) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych
zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historyczobiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego przez:
nego wyrobu produktów lokalnych,
a) odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub
f) badanie rynku produktów lub usług lokalnych z wyłąoznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków
czeniem działalności rolniczej;
lub objętych ewidencją zabytków,

11

7) 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.

W jakiej wysokości
Dofinansowanie projektu wynosi maksymalnie 70 % kosztów kwalifikowanych. Wymagany wkład własny w wysokości
co najmniej 30 % kosztów kwalifikowanych może pochodzić
ze środków własnych beneficjenta oraz uzyskanych z innych
źródeł (Fundusz Kościelny, środki własne jednostki samorządu
terytorialnego). Maksymalna wysokość pomocy na realizację
jednego projektu wynosi 25 tys. zł. Jeden beneficjent w ramach tego działania może uzyskać maksymalnie 100 tys. zł.
UWAGA: organizacje pozarządowe, które złożą wnioski
o dofinansowanie w ramach „Małych projektów” mogą
otrzymać pożyczkę w wysokości 16.000 zł bez oprocentowania, na okres do rozliczenia otrzymanej dotacji.
Fundusz pożyczkowy utworzony został ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Na jakie projekty czekamy
Zgodnie z opracowaną strategią zachęcamy do składania projektów w zakresie: organizacji szkoleń dla mieszkańców wsi,
tworzenia i promocji nowych produktów turystycznych, organizacji jarmarków, festynów i wydarzeń promocyjnych oraz
imprez rekreacyjnych, wytyczania i oznakowania szlaków turystycznych, publikacji i wydawnictw promocyjnych.

3. Różnicowanie w kierunku
	działalności nierolniczej
Kto może otrzymać dotację
Rolnik, małżonek rolnika lub domownik w rozumieniu przepisów KRUS, który:
• jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia
• nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty
strukturalnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2004-2006 lub PROW 2007-2013
• jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy
• jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku i przyznania pomocy, do gruntów rolnych wchodzących w skład
gospodarstwa rolnego posiadanego przez tego rolnika,
przyznano płatność do gruntów rolnych
• ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub realizuje projekt na
terenie działania LGD

Na jakie działania
Kuźnia Mazurska, Kamionka
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•
•
•
•
•

usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
usługi dla ludności,
sprzedaż hurtowa i detaliczna,
rzemiosło lub rękodzielnictwo,
roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne,

• usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją
i wypoczynkiem, w tym wynajmowanie pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków domowych lub
świadczenie innych usług związanych z pobytem turystów
w gospodarstwie rolnym,
• usługi transportowe,
• usługi komunalne,
• przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów
leśnych,
• magazynowanie lub przechowywanie towarów,
• wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy,
• rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne.

Na jakie projekty czekamy
Zgodnie z opracowaną strategią zachęcamy do składania projektów na tworzenie punktów gastronomicznych, wiejskich
pensjonatów, firm prowadzących działalność w zakresie obsługi ruchu turystycznego, firm rękodzieła ludowego tradycyjnego rzemiosła.

4. Tworzenie i rozwój
	mikroprzedsiębiorstw
Kto może otrzymać dotację

Osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejMaksymalny poziom pomocy wynosi 50% kosztów kwalifiko- muje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające
walnych projektu. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowarjednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie tości w zł 2 mln euro. O przyznanie pomocy może ubiegać się
osoba, która jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia, oraz
realizacji programu, nie może przekroczyć 100 tys. zł.
nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników
UWAGA: Osoby tworzące własne przedsiębiorstwa oraz w pełnym zakresie.
funkcjonujące firmy mogą dodatkowo korzystać z preferencyjnych pożyczek i poręczenia pożyczek i kredytów. Wsparcia takiego udziela Nidzicka Fundacja Roz- Na jakie działania
Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych
woju NIDA: 13-100 Nidzica, ul. Rzemieślnicza 3
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;

W jakiej wysokości

Gospodarstwo Agroturystyczne, Głuch, gmina Wielbark
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– przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów
leśnych;
– magazynowania lub przechowywania towarów;
– wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
– rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

W jakiej wysokości
Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może
przekroczyć:
100 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym
operacji;
200 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym
operacji;
300 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć
300 000 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 100 000 zł.
UWAGA: Osoby tworzące własne przedsiębiorstwa oraz
funkcjonujące firmy mogą dodatkowo korzystać z preferencyjnych pożyczek i poręczenia pożyczek i kredytów. Wsparcia takiego udziela Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA: 13-100 Nidzica, ul. Rzemieślnicza 3
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Uruchomienie restauracji „PALATIUM”, Pałac w Myślętach

Na jakie projekty czekamy
Zgodnie z opracowaną strategią zachęcamy do składania projektów na tworzenie punktów gastronomicznych, wiejskich
pensjonatów, firm prowadzących działalność w zakresie obsługi ruchu turystycznego, firm rękodzieła ludowego, tradycyjnego rzemiosła.

Jakie rezultaty chcemy osiągnąć
W wyniku realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w okresie 2009-2015 chcemy zwiększyć ilość firm działających
na obszarze działania LGD „Brama Mazurskiej Krainy” oraz
ilość miejsc pracy dla mieszkańców wsi. Utworzone zostaną nowe gospodarstwa agroturystyczne, zwiększy się
ilość miejsc noclegowych. Powstaną nowe organizacje pozarządowe na wsi, nowe atrakcje turystyczne i kulturalne
oraz wydarzenia promujące obszar LGD. Zwiększy się liczba
osób dorosłych uczestniczących w szkoleniach oraz liczba
dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne.
Wyremontowane i wyposażone zostaną świetlice wiejskie.
Poprawi się jakość życia mieszkańców wsi oraz wzrośnie ich
udział w działaniach społecznych.
W wyniku naborów w latach 2009-2010 zrealizowane zostały
projekty, w ramach których utworzone zostały m.in. 3 nowe
przedsiębiorstwa, powstało 5 nowych miejsc pracy.

Wybudowano i wyremontowano ponad 30 obiektów infra- – wniosek powinien być podpisany przez Wnioskodawcę
albo osoby reprezentujące Wnioskodawcę lub pełnomocnistruktury społecznej. Zorganizowanych zostało 17 wydarzeń
ka wnioskodawcy w wyznaczonych miejscach
promocyjnych: targów, jarmarków, festiwali i festynów. LGD
„Brama Mazurskiej Krainy” zorganizowała kilka wizyt studyj- – należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty zgodnie
nych, opracowała materiały promocyjne, które upowszechniaz wykazem
ne były na targach i wystawach w kraju i za granicą.
– wniosek należy złożyć bezpośrednio w biurze Lokalnej
Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w Nidzicy,
Pl. Wolności 1 (ratusz) w wyznaczonym terminie
Przed złożeniem wniosku pamiętaj, że
– każdy Wnioskodawca powinien posiadać numer identyfikacyjny w „ewidencji producentów” nadany przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
– pracownicy biura LGD udzielają bezpłatnego doradztwa
dla osób, organizacji, instytucji i firm zainteresowanych
realizacją projektów w ramach opracowanej strategii
– wniosek powinien być wypełniony elektronicznie (aktywny formularz w formacie pdf) oraz złożony w wersji papierowej (wydrukowany i podpisany) i w wersji elektronicznej
na płycie CD
– dla robót budowlanych ujętych w zestawieniu rzeczowo
– finansowym należy sporządzić kosztorys inwestorski
i dołączyć go do wniosku
– należy wypełnić wszystkie wymagane pola wniosku (białe
pola). W przypadku kiedy dane pole nie dotyczy Wnioskodawcy w pole tekstowe należy wstawić kreskę, a w przypadku danych liczbowych należy wstawić wartość „0,00”
lub kreskę

LGD „Brama Mazurskiej Krainy” na Targach Tour Salon 2010 w Poznaniu
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Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”
13-100 Nidzica
Plac Wolności 1
Tel./fax: 89 625 43 37
e-mail: lgd@nida.pl
www.lgdbmk.pl

