
 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej  
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 

 

 

 
        

 

 
 

Zarząd Województwa Lubuskiego 
na wniosek Lokalnej Grupy Działania 

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania 
 
 

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna 
Grupa Działania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013,  
oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na: 
 

1. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do 
osiągnięcia celów tej osi, czyli  tzw. „Małych projektów” 
- termin składania wniosków: 01.04.2014 r. -15.04.2014 
- limit dostępnych środków:   tj. 578 961,50 zł 
- pomoc może być przyznana operacjom, które zdobyły min. 9 pkt. w ocenie na podst. lokalnych     
  kryteriów wyboru 
- tematyczny zakres pożądanych operacji :  
 
1.Remont połączony z modernizacją oraz wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz 

innych obiektów pełniących ich funkcję  

2.Budowa, odbudowa, przebudowa, remont połączony z modernizacją, wyposażenie placów 

zabaw, boisk i innych miejsc spotkań i integracji mieszkańców 

3.Budowa, odbudowa, przebudowa, remont połączony z modernizacją, wyposażenie oraz 

oznakowanie małej infrastruktury turystycznej 

4.Organizacja szkoleń, warsztatów, oraz innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, 

aktywizacyjnym i integracyjnym dla podmiotów z obszaru objętego LSR. 

5.Przygotowanie i  wydanie folderów i innych publikacji informacyjnych i promocyjnych 

dotyczących obszaru objętego LSR 

6.Utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji 

turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczna obszaru 

objętego LSR 

W związku z tym, iż informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach powyższych 
działań jest podawana do publicznej wiadomości po raz ostatni KST – LGD wybiera operacje do wysokości 120% 
limitu dostępnych środków wskazanego w tej informacji. 
 
Miejsce i tryb składania wniosków - wnioski w 3 egzemplarzach: 1 dla LGD, 1 dla IW i 1 dla Beneficjenta  oraz wersję 
elektroniczną zapisaną na dysku CD, należy  składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Kraina Szlaków 
Turystycznych – Lokalna Grupa Działania, ul. Młynarska 1, 69-200 Sulęcin, w dniach: poniedziałek - czwartek 8:30 – 15:00, 
piątek 8:30 – 12:00. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz            
z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w biurze oraz na stronie internetowej LGD : www.kst-lgd.pl , 
a także w siedzibie oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: www.prow.lubuskie.pl. 
 
Dodatkowo informacji udzielają : 
Pracownicy biura KST - LGD – Aneta Gryz, Natalia Szczepańska, Paweł Pulkowski, tel. 95 755 44 22. 

http://www.kst-lgd.pl/
http://www.prow.lubuskie.pl/

