
 

Więcej informacji znajduje się na naszej stronie 

internetowej: www.naszakrajna.org. Informacji 

udzielają także pracownicy biura w godzinach 

pracy. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie NASZA 

KRAJNA współfinansowana jest ze środków Unii 

Europejskiej w ramach działania 

 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER” 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

STOWARZYSZENIE 

NASZA KRAJNA realizuje: 

STRATEGIĘ ROZWOJU  

 

LOKALNEGO KIEROWANEGO 

 

PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR) 

 

Na lata  

 

2016 - 2023 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społecz-

ność na lata 2016-2023 Lokalnej Grupy Działania Stowa-

rzyszenie NASZA KRAJNA realizowana jest na terenie 

powiatu sępoleńskiego.  

Planowany harmonogram ogłaszania konkursów na po-

szczególne działania w Strategii Rozwoju  Lokalnego Kie-

rowanego przez Społeczność  

Na Rok 2016  

Europejski Fundusz Rolny na rzecz  

Rozwoju Obszarów Wiejskich 

1. Tworzenie nowych przedsiębiorstw / 360 000,00 

2. Rozwój przedsiębiorstw /408 000,00 zł. 

3. Aktywizacja mieszkańców/160 000,00 zł 

4. Infrastruktura kulturalna, sportowa, edukacyjna 

     i turystyczna /600 000,00 zł 

5. Wsparcie dla podmiotów działających w sferze kultury/   

    160 000,00zł 

Europejski Fundusz Społeczny 

1. Osoby zagrożone wykluczeniem 

(aktywizacja zawodowa) / 380 548,50 zł 

2. Osoby zagrożone wykluczeniem  

(aktywizacja społeczna) / 380 548,44 zł 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

1. Rozwój przedsiębiorstw/ 427 348,78zł 

2. Rewitalizacja na obszarach wiejskich/1 172 077,44 zł 

 na Rok 2017 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz  

Rozwoju Obszarów Wiejskich 

1. Tworzenie nowych przedsiębiorstw / 420 000,00 zł. 

2. Aktywizacja mieszkańców / 80 000,00 zł 

3. Wsparcie dla podmiotów działających w sferze kultury/ 

 120 000,00zł 

Europejski Fundusz Społeczny 

1. Osoby zagrożone wykluczeniem 

(aktywizacja zawodowa) / 532 767,82 zł 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego                      

1. Rozwój przedsiębiorstw/400 000,00 zł 

NASZA KRAJNA 
ul. Jeziorna 6 

89-400 Sępólno Krajeńskie 

 

Tel.: 531 089 577 

E-mail: biuro@naszakrajna.org 

www.naszakrajna.org 

HARMONOGRAM 



O STRATEGII 
PRZEDSIĘWZIĘCIE Przedsiębiorcza NASZA KRAJNA 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020  

• podejmowanie działalności gospodarczej - premia w wysokości 60 tys. zł. 
• rozwijanie działalności gospodarczej  

- maksymalny poziom dofinansowania nie wyższy niż 70 % kosztów          

kwalifikowalnych 
- minimalna kwota dofinansowania projektu – 50 tys. zł 

- limit pomocy na beneficjenta – 300 tys. zł (z wyłączeniem operacji z zakresu 

tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego gdzie limit ten 
wynosi 500 tys. zł) 

Regionalny Program Operacyjny  

Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020,  
• rozwijanie działalności gospodarczej  

- całkowita wartość operacji wynosi minimum 10 tys. zł. i maksymalnie  

100 tys. zł.  
- kwota grantu wynosi od 7 tys. zł. do 70 tys.  

- poziom dofinansowania 70% (refundacja), 

PRZEDSIĘWZIĘCIE Aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru 
- w przypadku grantu zakładającego wyłącznie wzrost aktywności społecznej 

maksymalna wartość grantu wynosi 50 tys. zł 
- w przypadku grantu zakładającego efektywność zatrudnieniową maksymalna 

wartość grantu wynosi 150 tys. zł, 

- poziom dofinansowania 85% (refundacja), 
- wkład własny Grantobiorcy 15 % (finansowy i niefinansowy wyłącznie w 

formie nieodpłatnej pracy ustalonej jako  iloczyn liczby przepracowanych 

godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 
drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie 

grantu i liczby 168). 

PRZEDSIĘWZIĘCIE Obszar LGD NASZA KRAJNA  

aktywny kulturalnie i społecznie 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, 
- całkowita wartość operacji wynosi minimum 5 tys. zł. i maksymalnie           

50 tys. zł.  

- kwota grantu wynosi od 5 tys. zł. do 40 tys. zł 
- limit na jednego Grantobiorcę w okresie programowania tj. do roku 2023, 

wynosi 100 tys. zł, 

- poziom dofinansowania 80% (refundacja), 
- wkład własny Grantobiorcy 20 % (finansowy i niefinansowy wyłącznie w 

formie nieodpłatnej pracy ustalonej jako  iloczyn liczby przepracowanych 

godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 
drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie 

grantu i liczby 168), 

- suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w 
ramach danego konkursu grantowego nie może przekroczyć 20% kwoty prze-

znaczonej na granty w danym konkursie. 

Regionalny Program Operacyjny  
Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020,  

- w przypadku grantu zakładającego wyłącznie wzrost aktywności społecznej 

maksymalna wartość grantu wynosi 50 tys. zł, 
- poziom dofinansowania 85% (refundacja), 

- wkład własny Grantobiorcy 15 % (finansowy i niefinansowy wyłącznie w 

formie nieodpłatnej pracy ustalonej jako  iloczyn liczby przepracowanych 

godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 

drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie 

grantu i liczby 168). 

PRZEDSIĘWZIĘCIE  Rozwój lokalnej infrastruktury 

Regionalny Program Operacyjny  

Województwa Kujawsko – Pomorskiego     na lata 2014 – 2020: 
Maksymalny % poziom dofinansowania: nie wyższy niż 85 % kosztów      

kwalifikowanych 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 
Projekty grantowe: 

- całkowita wartość operacji wynosi minimum 5 tys. zł. i maksymalnie          

50 tys. zł.  
- kwota grantu wynosi od 5 tys. zł. do 40 tys. zł 

- limit na jednego Grantobiorcę w okresie programowania tj. do roku 2023, 

wynosi 100 tys. zł, 
- poziom dofinansowania 80% (refundacja), 

- wkład własny Grantobiorcy 20 % (finansowy i niefinansowy wyłącznie w 

formie nieodpłatnej pracy ustalonej jako  iloczyn liczby przepracowanych 
godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 

drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie 

grantu i liczby 168), 
-suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ra-

mach danego konkursu grantowego nie może przekroczyć 20% kwoty prze-

znaczonej na granty w danym konkursie. 

RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ I TYPY PROJEKTÓW:  

MISJA: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie 

NASZA KRAJNA tworzy warunki rozwoju gospo-

darczego obszaru oraz dąży do poprawy jakości życia 

i aktywizacji społeczności lokalnej. 

WIZJA: NASZA KRAJNA miejscem harmonijnego 

rozwoju przy wykorzystaniu i zachowaniu walorów 

przyrodniczych, kulturowych i historycznych, wyko-

rzystujące aktywność społeczną i nowoczesną infra-

strukturę, przyjazne inwestorom. 

 

CEL II Rozwój lokalnych inicjatyw na 

rzecz budowania kapitału społecznego 

CEL SZCZEGÓŁOWY  Pobudzenie ak-

tywności społecznej mieszkańców 

PRZEDSIĘWZIĘCIE Obszar LGD NA-

SZA KRAJNA aktywny kulturalnie i spo-

łecznie 

PRZEDSIĘWZIĘCIE Rozwój lokalnej 

infrastruktury 

CEL I Zwiększenie atrakcyjności lokalnego 

rynku pracy 

CEL SZCZEGÓŁOWY Rozwój przedsię-

biorczości oraz wzrost aktywności zawodo-

wej mieszkańców obszaru 

PRZEDSIĘWZIĘCIE Przedsiębiorcza 

NASZA KRAJNA 

PRZEDSIĘWZIĘCIE Aktywizacja zawo-

dowa mieszkańców obszaru 

 BUDŻET Z PODZIAŁEM                

NA PRZEDSIĘWZIĘCIA  

Nazwa przedsięwzięcia Planowana  wartość pomocy 

Przedsiębiorcza                   

NASZA KRAJNA 
5.844.154,88 zł w tym:  

RPO - EFRR 2.344.154,88 zł,   

PROW 3.500.000,00 zł 

Aktywizacja zawodowa    

mieszkańców obszaru 
1.141.645,32 (RPO – EFS)  

Obszar LGD NASZA       

KRAJNA aktywny kulturalnie           

i społecznie 

1.381.096,88 zł w tym: 

PROW 620.000 zł;  

RPO – EFS 761.096,88 zł 

Rozwój lokalnej infrastruktury 4 344 154,88 zł w tym:  

PROW- 2.000.000,00 zł; 

RPO – EFRR 2.344.154,88 zł  


