
WAŻNE: jeśli chcesz uzyskać wsparcie finansowe, Twój projekt, oprócz wpisywania się w zakres wsparcia określony 
przepisami krajowymi, MUSI się także wpisywać w przynajmniej : 

 jeden z dwóch głównych celów ogólnych
 jeden cel szczegółowy
 jedno przedsięwzięcie określone w naszej lokalnej strategii rozwoju.












Lokalna grupa działania 
Kraina Łęgów Odrzańskich 

(LGD KŁO) obejmuje obszar 12 gmin (LGD KŁO) obejmuje obszar 12 gmin 
położonych wzdłuż Odry między 
Wrocławiem a Głogowem. Aby móc wdrażać 
inicjatywę LEADER w naszym regionie 
musieliśmy wspólnie opracować lokalną 
strategię rozwoju (LSR), a jako LGD 
wystartować w konkursie na wybór LSR
do realizacji. do realizacji. 

Dzięki temu jako 
grupa mamy do 
dyspozycji 
14 milionów złotych 
na rozwój regionu. 

Połowa tej sumy zostanie Połowa tej sumy zostanie 
przeznaczona na projekty 
społeczne i infrastrukturalne 
z zakresu:

wzmocnienia kapitału 
społecznego;

rozwoju rynków zbytu rozwoju rynków zbytu 
produktów i usług lokalnych;

zachowania dziedzictwa lokalnego;

budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;

promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów 
lub usług lokalnych.



grantobiorcy – do 100 tys. zł na jednego grantobiorcę 
w ramach projektów grantowych realizowanych przez LGD, 
przy czym 1 grant zamyka się w kwocie 5-50 tys. zł 
z możliwym dofinansowaniem do 100% kosztów. 



w operacjach konkursowych: do 95% kosztów 
kwalifikowanych i 300 tys. zł. 



WYSOKOŚĆ I POZIOM POMOCY TO:

granty, gdzie wartość projektu zamyka się w kwocie od 5 do 
50 tys. zł. Nabory na granty będą przeprowadzane w ramach 
3 tematycznych projektów grantowych, tj.: „Dziedzictwo KŁO, 
„Aktywni obywatele KŁO’, „Marka lokalna KŁO”.



operacje konkursowe, gdzie minimalna wartość projektu 
wynosi 50 tys. zł 

POMOC BĘDZIE UDZIELANA POPRZEZ: 



WYSOKOŚĆ I FORMA POMOCY

Sprawdzane na podstawie wpisu w dowodzie 
osobistym lub zaświadczeniu z urzędu gminy lub 
danych z właściwych rejestrów np. CEIDG czy KRS.



osoby fizyczne (pełnoletni obywatele państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, mający miejsce 
zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR);

osoby prawne, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału 
znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR;

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli 
siedziba jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze 
wiejskim objętym LSR.

O WSPARCIE FINANSOWE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ:







Potencjalni
wnioskodawcy

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH”

Pl. Kopernika 6, 59-230 Prochowice
tel. 76/ 858 45 45

lgdodra@op.pl, doradztwo@lgdodra.pl

 WYJAZDOWE W GMINACH NALEŻĄCYCH DO LGD
 W BIURZE LGD W PROCHOWICACH

ZAPRASZAMY NA DORADZTWO

ŚLEDŹ NASZ PROFIL NA FACEBOOK-U
KRAINALEGOWODRZANSKICH

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ
www.lgdodra.pl

Gdzie znaleźć informację:

ŚLEDŹ NASZĄ STRONĘ, PROFIL FACEBOOK
ORAZ   KORZYSTAJ Z DORADZTWA!

ZŁÓŻ WNIOSEK OSOBIŚCIE
I W WYZNACZONYM TERMINIE.

DOBRZE PRZYGOTUJ WNIOSEK
z załącznikami przy wsparciu LGD.

ZDOBĄDŹ NUMER EWIDENCYJNY W ARIMR. 

ZAPOZNAJ SIĘ Z WARUNKAMI WSPARCIA, 
a także celami strategii oraz lokalnymi kryteriami wyboru.

PRZEMYŚL SWÓJ POMYSŁ
tylko dobre projekty mają szansę na sukces! 

LEADER
I PROJEKTY SPOŁECZNE
W KRAINIE ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH

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

Ulotka opracowana przez LGD Kraina Łęgów Odrzańskich, współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


