
z Leśnej Krainy
Wieści • Wpisz się w katalog bene� cjentów konkursu

• Zgłoś się do ewidencji producentów  
• Nie uwzględniaj w kosztorysie współ� nansowania kosztów kwali� kowalnych z innych środków publicznych
• Zrealizuj operację w nie więcej niż dwóch etapach i rozlicz się nie później niż do dnia 31 grudnia 2022r.
• Posiadaj tytuł prawny do nieruchomości, na której zrealizujesz operację
• Uzasadnij ekonomicznie operację
• Załóż całkowitą wartość operacji nie mniejszą niż 50 tys. zł
• Wykaż, że posiadasz doświadczenie lub odpowiednie kwali� kacje w realizacji projektów o charakterze 

podobnym do operacji, którą chcesz zrealizować 
• Pokaż, że realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych
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Egzemplarz bezpłatny

Wywiad z Wójtem Gminy Pilchowice Maciejem Gogulla, Wicepreze-
sem Zarządu Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” współfi nansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zgodnie z założeniami harmonogramu ogłaszania kon-
kursów pierwszy konkurs w ramach wdrażania operacji 
zostanie ogłoszony już jesienią br. 

Natomiast przedsiębiorcy po pierwsze środki na pod-
jęcie lub rozwój działalności gospodarczej będą mogli 
wnioskować na początku 2017 roku. 

W dniu 31 maja br. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LDG „Leśna Kraina Górnego Ślą-
ska”, podczas którego przeprowadzono wybory uzupełniające do Zarządu Stowarzyszenia. W jego skład 
wybrany został Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów, który będzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Harmonogram ogłaszania konkursów dostępny na stronie www.lesnakrainalgd.pl

Co zrobić żeby uzyskać dofinansowanie

Pierwsze konkursy jeszcze w tym roku!

Nowy Członek Zarządu

Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” sukcesem 
zakończyła proces opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego kie-
rowanego przez społeczność na lata 2016-2022, na której wdroże-
nie otrzymała ponad 15 milionów złotych.
W dniu 10 maja 2016r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Śląskiego w Katowicach Zarząd LGD ”Leśna Kraina Górnego Śląska” 
reprezentowany przez Piotra Leksy i Wiesława Olszewskiego podpisał z wice-
marszałkiem Województwa Śląskiego Stanisławem Dąbrową umowę o warun-
kach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez spo-
łeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Przyznane środki w ramach umowy zostaną skierowane na działania związane 
z rozwojem przedsiębiorczości, rozwojem turystycznym obszaru w oparciu o walory przyrodnicze i kulturalne 
oraz aktywizacją społeczności lokalnej i wzmocnieniem kapitału społecznego.

Leśna Kraina z sukcesem!!!

wództwa Śląskiego w Katowicach Zarząd LGD ”Leśna Kraina Górnego Śląska” 
reprezentowany przez Piotra Leksy i Wiesława Olszewskiego podpisał z wice-
marszałkiem Województwa Śląskiego Stanisławem Dąbrową umowę o warun-
kach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez spo-

Przyznane środki w ramach umowy zostaną skierowane na działania związane 

Redaktor: od półtora roku jest Pan Wójtem Gminy Pilcho-
wice, a od ponad roku również Wiceprezesem Zarządu 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina 
Górnego Śląska”. Jako Wójt rozwijającej się gminy, która 
notuje dodatni przyrost naturalny, zapewne ma Pan ręce 
pełne roboty. Co skłoniło Pana, by kandydować do Zarzą-
du „Leśnej Krainy”, a po wygranej objąć wymagające dość 
dużego zaangażowania stanowisko Wiceprezesa LGD?
Maciej Gogulla: Po pierwsze: lubię wyzwania. A po drugie: 
mając świadomość, jaki potencjał drzemie w mieszkańcach 
i organizacjach społecznych z mojej gminy, nie wyobrażam 
sobie, by stać obok i nie włączać się aktywnie w realizację 
inicjatyw, które stymulują rozwój obszarów wiejskich. 

Red: Mówiąc o rozwoju, co Pana zdaniem daje Gminie 
członkostwo w LGD?
M.G.: Członkostwo w „Leśnej Krainie Górnego Śląska” jest 
dla Gminy Pilchowice wielką szansą. Jest świetną okazją 
do promowania się. Proszę zauważyć, że tak naprawdę 
jeszcze kilka lat temu mało który mieszkaniec – dajmy 
na przykład – podczęstochowskej gminy Herby wiedział, 
gdzie leżą Pilchowice i odwrotnie. A dziś, dzięki inicjaty-
wie leader i realizowanym wspólnie projektom, znamy się, 
nasze samorządy czy organizacje współpracują ze sobą, 
wzajemnie się inspirują.  

Ponadto mówiąc o LGD, nie 
sposób pominąć wątku � nan-
sowego. „Leśna Kraina” to szan-
sa na rozwój, na s� nansowanie 
pomysłów, działań, które popra-
wią jakoś życia mieszkańców; to 
15 milionów złotych na realizację 
projektów, a po środki te sięgać 
będą mogli lokalni przedsiębior-
cy, organizacje pozarządowe, 
osoby � zyczne czy samorządy. 

Red: Skoro jesteśmy już przy pieniądzach, jakie są pla-
ny gminy Pilchowice w związku z realizacją Lokalnej 
Strategii Rozwoju „Leśnej Krainy”? 
M.G.: Ponieważ nie mam realnego wpływu na aktyw-
ność pozostałych potencjalnych bene� cjentów z terenu 
gminy w zakresie aplikowania o środki dostępne w ra-
mach realizacji LSR-u, pozwolę sobie odnieść się jedynie 
do zamierzeń Gminy jako jednostki samorządu teryto-
rialnego. Zamierzamy skupić się na tych działaniach, któ-
re zmierzają do podniesienia jakości życia mieszkańców, 
do polepszenia infrastruktury rekreacyjno – sportowej, 
a także do umacniania tożsamości społecznej i kultywo-
wania tradycji regionu. 



W ramach rozwoju turystycznego obszaru dotacje będą przyznawane na:
• budowę lub modernizację obiektów turystycznych lub rekreacyjnych
• promocję obszaru i imprezy markowe
• zachowanie tożsamości lokalnej, utrwalenie i promocję dziedzictwa lokalnego 

W ramach budowania zintegrowanego, wykształconego i aktywnego społeczeństwa dotacje 
będą przyznawane na:
• organizację szkoleń lub innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym 
• pobudzanie oddolnych inicjatyw kulturalno-społecznych mieszkańców 
• działania aktywizacyjne dla grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
• realizację wizyt studyjnych 
• wzmocnienie potencjału i współpracy organizacji pozarządowych
• zwiększenie ilości miejsc integracji społeczno-kulturalnych lub poprawę stanu wyposażenia obiektów już istniejących

Bene� cjenci dużych projektów:
• osoba � zyczna
• osoba prawna (LGD, gmina, powiat, kółka rolnicze, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe i inne)
• jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawy przyznają zdolność prawną

Bene� cjenci projektów grantowych:
• osoba � zyczna
• grupy nieformalne, tj. np. koła gospodyń wiejskich
• inna niż LGD osoba prawna
• jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawy przyznają zdolność prawną 

• Duże projekty: nie wyższa niż 300 tys. zł i nie niższa 
niż 50 tys. zł

• Granty: nie wyższa niż 50 tys. zł i nie niższa 
niż 5 tys. zł

• 70% kosztów kwalifikowalnych – w  przypadku 
podmiotu wykonującego działalność gospodar-
czą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 
2  lipca 2004r. o swobodzie działalności gospo-
darczej; 

• 100% kosztów kwali� kowalnych – w przypadku 
pozostałych podmiotów; 

• 63,63%  kosztów kwali� kowalnych – w przypad-
ku jednostki sektora � nansów  publicznych.  

• rozwój działalności gospodarczych
• podejmowanie działalności gospodarczej

• osoba � zyczna
• osoba prawna 
• jednostka organizacyjna: nieposiadająca osobowości 

prawnej, której ustawy przyznają zdolność prawną
W przypadku, kiedy o dotację stara się osoba � zyczna nie pro-
wadząca działalności gospodarczej, jej miejsce zamieszkania 
musi znajdować się na obszarze wiejskim objętym LSR.

• w przypadku zakładania nowych działalności gospodar-
czych wysokość wsparcia wynosi 55 000,00 zł (70% kwoty wsparcia wypłacone zostanie po podpisaniu umo-
wy, a 30% po zrealizowaniu operacji)

• w przypadku rozwijania istniejących działalności gospodarczych wysokość wsparcia wynosi od 5 000,00 zł do 
300 000,00 zł (poziom do� nansowania 70% - wsparcie ma formę refundacji, czyli zwrotu poniesionych wydatków).

Operacja musi zakładać utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, 
a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spół-
dzielczej umowy o pracę. Miejsce pracy należy utrzymać przez co najmniej:
- 2 lata (zakładaniu nowej działalności gospodarczej) lub 
- 3 lata (rozwijania działalności gospodarczej) 
licząc od wypłaty płatności końcowej.

• koszty ogólne (max.10%) (w tym honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo 
w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego)

• zakup robót budowlanych lub usług 
• zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, licencji lub wynagrodzeń za przenie-

sienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych 
• najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości 
• zakupu nowych maszyn lub wyposażenia 
• zakupu środków transportu pow. 8 osób
• zakupu rzeczy innych, w tym materiałów 
• wynagrodzenia i inne świadczenia związane z pracą pracowników bene� cjenta
• wartość wkładu rzeczowego

Ponad 8 milionów złotych 
na rozwój obszaru LGD

7 milionów złotych na podejmowanie 
i rozwój działalności gospodarczych

Co stanowić będzie koszty kwalifikowalne 
dla „dużych projektów”, grantów oraz 
rozwoju działalności gospodarczej?

Na co będzie można otrzymać dotację w „dużych projektach” i grantach? Na co będzie można otrzymać dotację?

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Jaka jest wysokość pomocy dla 
przedsiębiorców?

Czy w związku z wnioskowaną pomocą trzeba utworzyć miejsce pracy 
i jak długo trzeba je utrzymać?

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Jaka jest wysokość pomocy?

Jaki jest poziom 
dofinansowania?

jednostka organizacyjna: nieposiadająca osobowości 

W przypadku, kiedy o dotację stara się osoba � zyczna nie pro-
wadząca działalności gospodarczej, jej miejsce zamieszkania 

w przypadku zakładania nowych działalności gospodar-

Duże projekty: nie wyższa niż 300 tys. zł i nie niższa 

70% kosztów kwalifikowalnych – w  przypadku 
podmiotu wykonującego działalność gospodar-
czą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 
2  lipca 2004r. o swobodzie działalności gospo-

100% kosztów kwali� kowalnych – w przypadku 

63,63%  kosztów kwali� kowalnych – w przypad-
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