
 „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU”- ruszamy z WIO! 

Stowarzyszenie „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju otrzymało dofinansowanie 
realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju pt. „WIO! Współpraca – Integracja – Odnowa” ze 
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 Leader, 
Działanie „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w wysokości 3 770 694,00 zł, w 
tym na operacje: 

• „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (beneficjentami mogą być 

osoby fizyczne, ubezpieczone na podstawie ustawy z dnia 20.12.1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik) – 

przewidziana kwota 450 000,00 zł; 

• „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (beneficjentami mogą być osoby 

fizyczne lub prawne, lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które 

prowadzą/podejmują działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające 

poniżej 10 pracowników i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 

mln euro) – przewidziana kwota 700 000,00 zł; 

• „Odnowa i rozwój wsi” (beneficjentami mogą być osoby prawne: gmina, 

instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu 

terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa 

mająca status organizacji pożytku publicznego) – przewidziana kwota 923 684,00 
zł; 

• „Małe projekty” (beneficjentami mogą być osoby fizyczne zameldowane na 

obszarze działania LGD lub posiadające siedzibę na obszarze działania LGD, jeśli 

prowadzą działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe, osoby prawne i 

jednostki organizacyjne związków wyznaniowych i kościołów posiadających 

siedzibę na obszarze działania LGD lub działające na obszarze LGD) – 

przewidziana kwota – 1 697 010,00 zł.  

W związku z realizacją LSR Stowarzyszenie „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju ubiega 
się również o dofinansowanie dwóch innych projektów: ,,Wdrażanie projektów 
współpracy” (97 518,00 zł) oraz ,,Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” (942 
674,00 zł). W obu przypadkach bezpośrednim beneficjentem będzie Stowarzyszenie 
„WIR”. 

Warunkiem uzyskania dofinansowania było złożenie do Marszałka Województwa 

Zachodniopomorskiego wniosku o wybór Lokalnej Grupy Działania (LGD) do 

realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) wraz z załącznikami. Lokalna Strategia 
Rozwoju dla obszaru gmin: Chociwel, Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa, 
Stargard Szczeciński, Suchań pt.: „WIO! Współpraca – Integracja – Odnowa” została 
opracowana wspólnie z mieszkańcami obszaru działania Stowarzyszenia. Podczas 

osiemnastu spotkań konsultacyjnych wypracowano dwa cele główne, siedem 

celów szczegółowych oraz przypisane im przedsięwzięcia i zadania zgodnie z 

oczekiwaniami mieszkańców, władz lokalnych i potencjalnych beneficjentów. 



I CEL GŁÓWNY: Z równoważony rozwój turystyki w oparciu o czyste i różnorodne 
środowisko przyrodnicze i kulturowe.  

Cele szczegółowe: 

1. Tworzenie atrakcyjnych produktów turystycznych i lokalnych oraz podniesienie 

konkurencyjności miejscowych atrakcji, kuchni, rzemiosła i rękodzielnictwa. 

2. Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

3. Poprawa stanu technicznego zabytkowych obiektów architektonicznych oraz 

parków podworskich 

4. Rozwój promocji i eksponowanie walorów przyrodniczych oraz kulturowych 

II CEL GŁÓWNY: Stworzenie warunków do rozwoju zasobów ludzkich.  

Cele szczegółowe: 

1. Rozwój infrastruktury kulturalno-sportowej i społecznej 

2. Zwiększenie oferty spędzania wolnego czasu, w tym na obszarach 

zagrożonych marginalizacją społeczną i gospodarczą 

3. Rozwój integracji i komunikacji lokalnej społeczności, kształtowanie postaw 

pro-turystycznych, upowszechnianie wiedzy o mikroregionie wśród 

mieszkańców LGD. 

Dokument ten w całości zamieszczony jest na stronie stowarzyszenia www.wir-
lgd.org.pl. 

Zainteresowani beneficjenci powinni zapoznać się ze Strategią, szczególnie z 

Rozdziałem IX, który określa procedurę wyboru operacji przez Radę LGD.  

Potencjalni beneficjenci na właściwych wnioskach z załącznikami (wszystkie 
dostępne są na stronach MR i RW), po ogłoszeniu konkursów będą mogli ubiegać się 
o dofinansowanie planowanych przedsięwzięć, składając wniosek do Biura 
Stowarzyszenia „WIR”. Dokumentacja ta sprawdzana będzie pod kątem 
merytorycznym tj. czy operacja wpisuje się w LSR i czy spełnia kryteria lokalne. 
Trzynastoosobowa Rada ustali listę rankingową wybranych operacji. Następnie 
właściwa instytucja wdrażająca oceni wnioski pod względem formalnym i przyzna 
lub nie dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia. 

 LGD będzie prowadziła monitoring i ewaluację wdrażania i realizacji LSR. 

Zgodnie z harmonogramem w IV kwartale 2009 roku LGD ogłosi konkurs na dwa 
działania tj.: 

• „Odnowa i rozwój wsi” – całkowite koszty projektów minimum 200 000,00 zł, do 

refundacji przewidziana kwota 150 000,00 zł; 



• „Małe projekty” ” – całkowite koszty projektów minimum 212 151,00 zł, do 

refundacji przewidziana kwota 148 505,00 zł. 

Stowarzyszenie „WIR” zaplanowało spotkania z zainteresowanymi beneficjentami, w 
celu szczegółowego omówienia procedur oraz doradztwa w zakresie przygotowania 
dokumentacji konkursowej, zwłaszcza „Małych Projektów”. 

Proszę śledzić naszą stronę internetową lub bezpośrednio kontaktować się z 
pracownikami Biura Stowarzyszenia, którego siedziba znajduje się w budynku Urzędu 
Gminy Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5, telefon/fax 091-578-43-78, e-mail: 
wir-lgd@wp.pl 

 


