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INFORMACJE PODSTAWOWE

Leader jest podejściem wielosektorowym, przekrojowym i partnerskim, realizowanym lokalnie
na określonym obszarze.
Celem tego programu jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego poprzez
aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na
obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, w
skutek pośredniego włączenia lokalnych grup działania w system zarządzania danym
obszarem.
Leader jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym
przez lokalne grupy działania (LGD), polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność
wiejską lokalnej strategii rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych
projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp., wiedzę i
umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego.
Przedstawiciele tych sektorów tworzą partnerstwo zwane lokalną grupą działania, które jest
reprezentatywne dla obszarów objętego LSR. Na poziomie decyzyjnym LGD, co najmniej 50%
stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni. Lokalna grupa działania wybiera projekty, których
realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej lokalnej strategii
rozwoju.Takie oddolne podejście wzmacnia spójność podejmowanych lokalnie decyzji, podnosi
jakość zarządzania i przyczynia się do wzmocnienia kapitału społecznego w społecznościach
wiejskich a także skłonia do stosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju danego
obszaru. W ramach podejścia Leader będzie również wspierana działalność lokalnych grup
działania, w tym realizowane przez nie projekty współpracy.
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Małe projekty

Wniosek o przyznanie pomocy wersja edytowalna
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Wniosek o przyznanie pomocy wersja pdf

Instrukcja wypełniania wniosku

‚

Odnowa i rozwój wsi

‚

Wniosek o przyznanie pomocy

Instrukcja wypełniania wniosku

‚

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

‚

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wniosek o udzielenie pomocy wersja edytowalna
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Wniosek wersja pdf

Instrukcja ‚ wypełnienia wniosku

Załącznik - ekonomiczny plan operacji

Instrukcja do załącznika ekonomiczny plan operacji

Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiebiorcy

Oświadczenie przedsiębiorcy o udzielonej pomocy de minimis

Oświadczenie właściciela/współwłaściciela nieruchomości

Zapytanie ofertowe wzór
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