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Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo” informuje, 
że w  dniach od 21 marca do 16 kwietnia 2012 r. 

ogłaszamy nabór wniosków na projekty refinansowane z PROW 2007-13 Oś 4 LEADER. 

Zakres przykładowych  działań z tzw Małych Projektów:  (wysokość środków przeznaczonych na 

dofinansowanie – 432 000,00zł) 

• Kampanie edukacyjne dot. różnych form ochrony zasobów lokalnego środowiska i 

proekologicznych zachowań konsumpcyjnych mieszkańców obszaru LGD /organizacja  

kursów, szkoleń, wizyt studyjnych lub innych działań edukacyjnych w różnych formach w 

zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej poszczególnych grup społecznych, zarówno 

w wymiarze lokalnym jak i ponadlokalnym;  

• Przygotowanie i wykonanie ścieżek edukacji ekologicznej w miejscach przyrodniczo 

cennych;  • opracowanie i wykonanie małej infrastruktury służącej ochronie przyrody,  

• Promocja ekologicznych środków transportu; • Oznakowanie atrakcyjnych turystycznie tras 

pieszych, rowerowych i innych; 

• Wdrażanie projektów edukacyjnych dla różnych grup wiekowych, oraz projektów 

wspomagających rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży;     

• Projekty kulturalne i integrująco – aktywizujące społeczności lokalne w tym wzbogacenie 

oferty kulturalnej, animacja twórczości amatorskiej i profesjonalnej, lokalne wydawnictwa i 

prasa, szkolenia, warsztaty inne; 

• Projekty dotyczące renowacji, zabezpieczenia i oznakowania przydrożnych kapliczek, 

pomników przyrody i innych miejsc i budowli charakterystycznych dla danej miejscowości 

wraz z uporządkowaniem terenu wokół tych miejsc, odnawiania elewacji i dachów 

prywatnych i publicznych budynków, ogrodzeń, oraz innych obiektów charakterystycznych 

dla budownictwa danego regionu, w tym zakupu i nasadzenia tradycyjnej roślinność; 

•Tworzenie warunków do rozwoju turystyki, kultury, rekreacji i sportu poprzez 

zagospodarowanie terenów o dużym potencjale turystycznym na obszarze LGD/ projekty dot.  

inwestycji służących wspieraniu twórczości lokalnej lub ludowej, budowy/odbudowy małej 

infrastruktury turystycznej; 

•  Skuteczna promocja obszaru LGD /przygotowanie i wydanie materiałów promocyjnych dot. 

obszaru LGD/mapy, broszury i opracowania dot. tras turystycznych, bazy restauracyjnej i 

hotelowej, wydawnictwa na temat obszaru LGD 
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 Zakres przykładowych  działań Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw  (wysokość środków 

przeznaczonych na dofinansowanie – 228 000,00zł); 

• Refundacja zakupu do 50% kosztów środka transportu zbiorowego/ mikrobus/ do obsługi 

przewozów pasażerskich na terenie obu gmin; 

• Budowa, rozbudowa infrastruktury gastronomicznej, poprawa stanu bazy noclegowej, 

rozwój nowych usług turystycznych oraz usług związanych ze sportem, rekreacją i 

wypoczynkiem; 

• Prowadzenie punktu informacji turystycznej, przygotowanie wydawnictw promocyjnych  

• Usługi konsultingowe i szkoleniowe, biura rachunkowe, porady prawnicze, biura 

pośrednictwa handlowego, tłumaczeń, szeroki zakres usług komputerowych itp.; 

• Usługi w zakresie sportu, rekreacji i turystyki ( w tym małe rodzinne pensjonaty, wynajem 

kwater), gastronomia, wypożyczalnie sprzętu sportowego itd.; 

• Usługi zdrowotno-opiekuńcze, domy opieki, prywatne kliniki i gabinety medyczne, gabinety 

odnowy biologicznej, gabinety kosmetyczne itp.; 

• Usługi edukacyjne, prywatne przedszkola, szkoły, działalność szkoleniowa(organizacja 

szkoleń i kursów) itp. 

Aby skorzystać z pomocy finansowej w ramach PROW 2007-2013 należy złożyć odpowiednio 
wypełniony wniosek o przyznanie pomocy  np. w ramach Małych projektów w biurze LGD. Biuro 
LGD „ Zielone Sąsiedztwo” organizuje bezpłatne szkolenia oraz konsultacje z zakresu właściwego 
wypełniania formularza wniosków. 
Środki finansowe pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z osi 4 
Leader, która wspiera wdrażanie oddolnych   inicjatyw społecznych  przyczyniających się do 
aktywizacji społeczności lokalnej .  
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Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach i projektach zewnętrznych;  
• W Międzynarodowym Roku Spółdzielczości uruchomiliśmy  projekt wiosennych   warsztatów 

dla lokalnych animatorów przedsiębiorczości pt.: ”Utworzenie przedsiębiorstwa społecznego 

pracującego na rzecz mieszkańców przy wsparciu Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”. 

Warsztaty odbywają się w lutym i marcu w biurze LGD. 31 marca od godziny 10:00 

zapraszamy na PIKNIK SPÓŁDZIELCZY w Podkowie Leśnej na ul Świerkowej 1.  

• W ramach projektu LPP Grundtvig „Forests for All, All for forests”  zorganizowany został przez 

LGD „Zielone Sąsiedztwo” weekendowy cykl warsztatów artystycznych   ” Drzewa życia- 

motywy i inspiracje”. Warsztaty trwają od 3 do 26 lutego2012r. 17 marca o godzinie 16:00 

zapraszamy na spotkanie podsumowujące wizytę studyjna w Turcji oraz na wystawę 

powarsztatową. Spotkanie odbędzie się w otrębuskiej filii Biblioteki im Wacława Wernera w 

Brwinowie. 

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej 
www.zielonesasiedztwo.org.pl oraz bezpośrednio do biura LGD w Podkowie Leśnej przy ul. 
Świerkowej 1. 
 


