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Podkowa Leśna, sierpień  2019r. 

Informacja biura STOWARZYSZENIA LGD ZIELONE SĄSIEDZTWO, obejmującego obszar gmin: Brwinów, Podkowa Leśna, Milanówek  
dotycząca zakresu, tematów i harmonogramu naborów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
 

Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. 
Lata 2019-2020 

 
Rok naboru Półrocze Nr naboru Zakres Kwota 

2019 I 14/2019  Przedsięwzięcie I.3.1 

Wspieranie rozwoju i powstawania nowych przedsiębiorstw 
850 000,00 
premie 

 II 15/2019  Przedsięwzięcie I.1.1 

Wspieranie powstawania nowych przedsięwzięć gospodarczych i społecznych 
568 208,00 

  16/2019  Przedsięwzięcie I.2.1.  

Projekty innowacyjne w zakresie organizacji i zarządzania, usług szkoleniowych, 
doradczych w tym dla mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców 

50 000,00 

  17/2019  Przedsięwzięcie I.2.2 

Wzmocnienie kapitału społecznego oraz rozwój produktów lokalnych 
54 800,00 

  18/2019  Przedsięwzięcie I.4.1 

Projekty realizowane w ramach rozwoju tzw. Srebrnej ekonomii 
104 080,00 

  19/2019  Przedsięwzięcie I.4.2 

Projekty skierowane do grup de faworyzowanych wykorzystujące lokalny 
potencjał i rynek pracy 

50 000,00 

2020 I   Przedsięwzięcie I.3.1 

Wspieranie rozwoju i powstawania nowych przedsiębiorstw 
750 231,00 
Rozwój i Ew.premie 

    Przedsięwzięcie II.2.1 

Tworzenie warunków do rozwoju kultury, turystyki, rekreacji i sportu 
650 000,00 

    Przedsięwzięcie II.2.2 

Przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie walorów przyrodniczych, 
zachowaniu ekosystemów, ochronie zabytkowej miejscowości 

650 000,00 

    Przedsięwzięcie II.3.1 

Inicjatywy proekologiczne i prozdrowotne 
50 000,00  
GRANT 

   Budżet na wszystkie nabory wniosków zgodnie z LSR Suma 5 700 000,00 
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Środki pomocowe skierowane są do mieszkańców naszego obszaru oraz dla podmiotów mieszczących się na terenie PTO. Środki służą realizacji Lokalnej 

Strategii Rozwoju. Sumaryczna kwota przeznaczona na wszystkie działania z LSR to 5 700 000,00 zł w całym okresie obowiązywania Programu. 

Minimalny, całkowity koszt operacji to 50 tys zł. Załączone tabele pokazują planowane zakresy naborów w podziale na lata. Harmonogram oraz kwoty mogą 

ulec modyfikacji. Dodatkowe szczegółowe zasady udzielania wsparcia będą uszczegóławiane w ogłoszeniach o poszczególnych naborach.  

Katalog uprawnionych wnioskodawców jest szeroki, wnioski, w zależności od zakresu naboru mogą składać zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne (np. 

NGO, przedsiębiorcy) a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. O przyznanie pomocy 

ubiegać się może także jednostka samorządu terytorialnego (gmina) lub inne jednostki sektora finansów publicznych (jsfp). 

Operacja czyli projekt składany do LGD może mieć charakter miękki lub inwestycyjny ( w zależności od zakresu). Przy niektórych operacjach wymagany 

będzie biznesplan wraz z załącznikami np. wskazującymi na własność terenu/obiektu na którym będzie realizowana operacja lub kosztorysy budowlane lub 

inne pozwolenia niezbędne dla realizacji operacji zgodnie z zadeklarowanym zakresem. W umowie zawieranej z Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Mazowieckiego określony zostanie okres trwałość inwestycji i inne zobowiązania beneficjenta pozyskanych za pośrednictwem LGD środków. 

Na etapie oceny przez LGD, operacje podlegają ocenie poprawności formalnej oraz pod względem zgodności z kryteriami lokalnymi wynikającymi z zapisów 

Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielone Sąsiedztwo. Celem partycypacyjnego opracowania kryteriów wyboru operacji we współpracy z lokalną społecznością 

było określenie, jakie typy operacji oraz z jakiego zakresu powinny być szczególnie premiowane w ramach przyznawanego wsparcia. Dzięki takiemu 

podejściu już na początku drogi w tworzeniu LSR mogliśmy określić działania priorytetowe, których zadaniem jest rozwiązanie problemów na obszarze LGD. 

Opracowane kryteria są ściśle powiązane z celami i grupami docelowymi, do których jest kierowane wsparcie, w zależności od rodzaju beneficjenta, z 

uwzględnieniem wyników diagnozy i analizy SWOT. Informacje szczegółowe znajdują się w dokumencie Lokalna Strategia Rozwoju /LSR/, dostępnym na 

stronie www.zielonesasiedztwo.pl.  

Biuro LGD mieszczące się w Podkowie Leśnej przy ulicy Świerkowej 1 udziela informacji a w godzinach pracy. Po wcześniejszym zapisie mozna skorzystać z 

indywidualnego, bezpłatnego doradztwa. Więcej informacji znajduje się na stronie www.zielonesasiedztwo.pl  . Można także korzystać z bieżących 

informacji zamieszczanych na FB LGD. Kontakt: zielonesasiedztwo@gmial.com, Tel: 22 724 58 90   

http://www.zielonesasiedztwo.pl/
http://www.zielonesasiedztwo.pl/
mailto:zielonesasiedztwo@gmial.com
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Rok 
naboru 

 
LSR 

 
Cel szczegółowy z LSR 

Kwota 
całego 
naboru 

 
Opis przedsięwzięć 

2019 Przedsięwzięcie I.1.1 
Wspieranie 

powstawania nowych 
przedsięwzięć 

gospodarczych i 
społecznych 

Powstanie innowacyjnych i 
wyspecjalizowanych centrów 
lokalnego rozwoju 
gospodarczego, aktywności 
obywatelskiej i integracji oraz 
wymiany doświadczeń na 
terenie gmin tworzących LGD. 

5
6

8
 2

0
8

,0
0

 

W ramach przedsięwzięcia wspierane będą operacje które przyczyniają się do wzmocnienia kapitału 

ludzkiego oraz wspierać będą rozwój osób przedsiębiorczych poprzez wspieranie powstawania takich 

miejsc obywatelskiej aktywności jak inkubatory lokalnej przedsiębiorczości, miejsca integrująco/ 

aktywizujące typu biura co-working, łączące aktywne osoby działające w różnych sektorach.  

Wspierane projekty będą ukierunkowane na powstawanie i rozwój istniejących i nowych, 

innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych i społecznych oraz kulturalnych, w tym m.in. biblioteki 

plenerowe i miejsca aktywności społecznej oraz lokalne centra integracji środowiskowej.  

Projekty będą kierowane w szczególności do następujących grup docelowych: osoby przedsiębiorcze 

zamieszkujących obszar LGD, w szczególności kobiety i osoby młode wchodzące na rynek pracy, 

liderów lokalnych społeczności działający w strukturach sformalizowanych i w grupach nieformalnych, 

aktywnych mieszkańców obszaru LGD.  

Wskaźnik: Liczba operacji obejmujących budowę, przebudowę i wyposażenie obiektów należących do 

podmiotów działających w sferze kultury i lokalnej gospodarki (2 szt) 

2019 Przedsięwzięcie I.4.1 
Projekty realizowane 

w ramach rozwoju 
tzw. Srebrnej 

ekonomii 

Rozbudowanie oferty 
komplementarnych usług o 
charakterze społecznym, 
skierowanych do osób z 
różnych grup wiekowych oraz 
znajdujących się w 
szczególnie trudnej sytuacji 
życiowej 

1
0

4
 0

8
0

,0
0

 

W ramach przedsięwzięcia wspierane będą operacje które przyczyniają się do integracji mieszkańców z 

różnych grup wiekowych a szczególnie wsparcia osób starszych i niesamodzielnych. Wspierane będą 

projekty dzięki którym likwidowane będą bariery architektoniczne, rozbudowywane miejsca dziennej 

aktywności dla seniorów oraz osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. 

Przedsięwzięcia z zakresu tzw. srebrnej ekonomii wykorzystywać będą takie innowacyjne narzędzia 

integracji środowiskowej jak banki czasu lub nowe formy szkoleń i warsztatów dla seniorów.  

Projekty w sposób innowacyjny wzmacniające ofertę komplementarnych usług o charakterze 

społecznym będą kierowane w szczególności do następujących grup docelowych: osoby starsze i 

niesamodzielne oraz z tzw. grup defaworyzowanych.  

Wskaźnik produktu: liczba operacji skierowanych do grupy osób starszych i niesamodzielnych (1).  
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2019 Przedsięwzięcie I.2.1.  
Projekty innowacyjne 
w zakresie organizacji 
i zarządzania, usług 
szkoleniowych, 
doradczych w tym dla 
mieszkańców i 
lokalnych 
przedsiębiorców 

Innowacyjna współpraca 
międzysektorowa budująca 
kapitał społeczny i 
gospodarczy 

5
0

 0
0

0
,0

0
 

W ramach przedsięwzięcia wspierane będą operacje które poprzez innowacyjną współpracę 

międzysektorową przyczyniają się do wzmocnienia lokalnego kapitału ludzkiego i gospodarczego oraz 

wspierać będą rozwój i kompetencje osób przedsiębiorczych . Wspierane projekty będą pozwalały 

nabyć nowe umiejętności przydatne na rynku pracy i przy poszukiwaniu alternatywnych źródeł 

dochodów oraz poszerzające lokalną ofertę w zakresie produktów lokalnych, charakterystycznych dla 

potencjału i zasobów lokalnych. Realizowane projekty integrować będą branże i wspierać sieciowanie 

działań oraz budowanie wspólnej marki. Innowacyjne działania projektowe tj. realizowane w nowych 

formach szkolenia, doradztwo będą kierowane w szczególności do następujących grup docelowych: 

osoby przedsiębiorcze w tym przedsiębiorcy zamieszkujących obszar LGD, w szczególności kobiety i 

osoby młode wchodzące na rynek pracy, liderów lokalnych społeczności działający w strukturach 

sformalizowanych i w grupach nieformalnych, aktywnych mieszkańców obszaru LGD.  

Wskaźnik produktu: Liczba operacji o charakterze szkoleniowo – doradczym (1). 

2019 Przedsięwzięcie I.2.2.  
Wzmocnienie 
kapitału społecznego 
oraz rozwój 
produktów lokalnych 

Innowacyjna współpraca 
międzysektorowa budująca 
kapitał społeczny i 
gospodarczy 

5
4

 8
0

0
,0

0
 

W ramach przedsięwzięcia wspierane będą operacje pozwalające nabyć nowe umiejętności przydatne 

na rynku pracy i przy poszukiwaniu alternatywnych źródeł dochodów oraz poszerzających lokalną ofert 

w zakresie produktów lokalnych, charakterystycznych dla potencjału i zasobów lokalnych. Projekty 

będą wzmacniały poczucie tożsamości i przynależności do społeczności lokalnej oraz budowały lokalne 

dziedzictwo kulturowe. Realizowane przedsięwzięcia aktywizując różne grupy mieszkańców, 

promować będą obszar, produkty i usługi lokalne.  

Projekty będą kierowane w szczególności do następujących grup docelowych: osoby przedsiębiorcze w 

tym przedsiębiorcy zamieszkujących obszar LGD, w szczególności kobiety i osoby młode wchodzące 

na rynek pracy, liderów lokalnych społeczności działający w strukturach sformalizowanych i w grupach 

nieformalnych, aktywnych mieszkańców obszaru LGD.  

Wskaźnik produktu: Liczba operacji z zakresu integracji społecznej/ 1 szt  

2019 Przedsięwzięcie I.4.2 
projekty kierowane 
do grup 
defaworyzowanych 
wykorzystujące 
lokalny potencjał i 
rynek pracy. 

Rozbudowanie oferty 
komplementarnych usług o 
charakterze społecznym, 
skierowanych do osób z 
różnych grup wiekowych oraz 
znajdujących się w 
szczególnie trudnej sytuacji 
życiowej 

5
0

 0
0

0
,0

0
 

Odbiorcami działań będą osoby z różnych grup wiekowych oraz znajdujące się w szczególnie trudnej 

sytuacji życiowej w szczególności z grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy – 

młodzież wchodząca na rynek pracy, - kobiety oraz osoby sprawujące opiekę nad dziećmi, - seniorzy i 

osoby niesamodzielne. Wspierane będą działania integrujące różne sektory np. spotkania 

przedsiębiorców z młodzieżą, szkolenia i warsztaty, integracyjne akcje społeczne, powstawanie miejsc 

integrujących i wspomagających nabywanie nowych umiejętności zwiększających szanse na rynku 

pracy, np. klubów inteligencji finansowej.  

Wskaźniki produktu: Liczba operacji skierowanych do grup de faworyzowanych (1). 
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2020 Przedsięwzięcie II.2.1 
Tworzenie warunków 
do rozwoju kultury, 
turystyki, rekreacji i 
sportu. 

Tworzenie miejsc integracji 
oraz rozwoju kultury, 
turystyki, rekreacji i sportu z 
wykorzystaniem działań 
służących zachowaniu 
środowiska przyrodniczego i 
kulturowego oraz ochronie 

klimatu. 6
5

0
 0

0
0

,0
0

 

W ramach przedsięwzięcia wspierane będą operacje które przyczyniają się do tworzenia warunków do 

rozwoju kultury, turystyki, rekreacji i sportu na obszarze LGD oraz wspierać będą rozwój 

zintegrowanej oferty kulturalno- turystycznej i rekreacyjnej opartej na lokalnych zasobach. 

Przedsięwzięcia pozwalać będą zaspokoić oczekiwania zgłaszane na etapie konsultacji LSR tj wspierać 

inwestycje w ogólnodostępne place zabaw, zewnętrzne siłownie, miejsca rekreacji, ścieżki zdrowia, 

miejsca do uprawiania sportu i rekreacji.  

Projekty będą kierowane w szczególności do następujących grup docelowych: osoby przedsiębiorcze 

zamieszkujących obszar LGD, w szczególności kobiety i osoby młode wchodzące na rynek pracy, 

liderów lokalnych społeczności działający w strukturach sformalizowanych i w grupach nieformalnych, 

aktywnych mieszkańców obszaru LGD, gości i turystów.  

Wskaźnik; liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej, turystycznej i 

rekreacyjnej/3 szt 

2020 Przedsięwzięcie II.2.2 
Przedsięwzięcia 
inwestycyjne służące 
ochronie walorów 
przyrodniczych, 
zachowaniu 
ekosystemów, 
ochronie zabytkowej 
miejscowości. 

Tworzenie miejsc integracji 
oraz rozwoju kultury, 
turystyki, rekreacji i sportu z 
wykorzystaniem działań 
służących zachowaniu 
środowiska przyrodniczego i 
kulturowego oraz ochronie 
klimatu. 6

5
0

 0
0

0
,0

0
 

W ramach przedsięwzięcia wspierane będą inwestycyjne operacje służące zachowaniu wyjątkowych, 

lokalnych walorów kulturowych, przyrodniczych, świadczących o charakterze miejscowości np. 

poprzez inwestycje w renowację i konserwację zabytków lokalnych oraz miejsc stanowiących o 

zabytkowym charakterze miejscowości z obszaru LGD. Wspierane będą działania informacyjno- 

promocyjne promujące obszar; powstawanie tablic edukacyjnych, informacji o pomnikach przyrody, 

inwestycje w tzw. mała architekturę, miejskie, edukacyjne warzywniki.  

Projekty będą kierowane w szczególności do następujących grup docelowych: osoby przedsiębiorcze 

zamieszkujących obszar LGD, w szczególności kobiety i osoby młode wchodzące na rynek prac  

Wskaźnik: liczba zabytków oraz miejsc stanowiących o zabytkowym charakterze miejscowości z 

obszaru LGD poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia 

otrzymanego w ramach realizacji strategii/ 3szt 

2020 Przedsięwzięcie II.3.1 
Inicjatywy 
proekologiczne i 
prozdrowotne 

Budowa świadomości 
ekologicznej i postaw 
proekologicznych lokalnej 
społeczności 

5
0

 0
0

0
,0

0
 

W ramach przedsięwzięcia wspierane będą inicjatywy lokalne służące promocji i stworzeniu warunków 

do zdrowego i aktywnego trybu życia. Prozdrowotne i proekologiczne działania realizowane będą 

poprzez organizację lokalnych festynów, zawodów sportowych, zajęć edukacyjnych, szkoleń i 

warsztatów.  

Projekty będą kierowane w szczególności do następujących grup docelowych: liderów lokalnych 

społeczności działający w strukturach sformalizowanych i w grupach nieformalnych, nowych, 

aktywnych mieszkańców obszaru LGD, gości, turystów.  
Wskaźnik: liczba operacji mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub łagodzenie 

klimatu, promowanie postaw ekologicznych i prozdrowotnych/grant/ 

Materiał biura LGD aktualizacja sierpień 2019 

 


