
Wdrażanie LSR na terenie LGD Dunajec-Biała - kto zrealizował mały projekt? 

 Jeżeli są Państwo ciekawi, kto pozyskał środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za 

pośrednictwem naszej Lokalnej Grupy Działania i do której gminy trafiło najwięcej pieniędzy  

z budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju, zapraszamy do zapoznania się poniższym zestawieniem 

dotyczącym realizacji Małych projektów: 

Małe projekty - są to projekty realizowane w ramach osie 4 przyczyniające się do poprawy jakości 

życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się 

do wsparcia w ramach działań osi 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki 

wiejskie, pod warunkiem spełnienia kryteriów dostępu i wyboru, dla których całkowita wartość 

projektu wynosi od 4 500 zł do 100 000 zł. Szczegółowe zasady dotyczące wdrażania małych 

projektów zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w 

ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z późn. zm); 

Od 2009 roku na terenie Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała obejmującej Gminy Ciężkowice, 

Pleśna, Wojnicz i Zakliczyn zrealizowano lub realizuje się 51 małych projektów. W podziale na 

wnioskodawców są to:  

Wnioskodawca (Wg. Gmin) 
Ilość operacji na 
którą przyznano 
pomoc 

Kwota pomocy 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice 4 83503,59 

Gmina Ciężkowice 3 50728,79 

Ochotnicza Straż Pożarna w Jastrzębi 1 9955,86 

Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gmina Pleśna 3 27746,68 

Gmina Pleśna 4 51304,58 

GRUPA ODROLNIKA   3 86085,10 

Zakliczyńskie Centrum Kultury 4 68789,19 

Gmina Zakliczyn 2 33552,00 

Gminna Biblioteka Publiczna w Zakliczynie 1 19692,32 

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn 2 26507,04 

Koło Gospodyń "Wróblowianki" 3 49051,05 

Ochotnicza Straż Pożarna w Charzewicach    1 9618,40 

Ochotnicza Straż Pożarna w Filipowicach 1 24720,00 

Gmina Wojnicz 5 114946,40 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej w Wojniczu 2 40426,97 

Tarnowska Organizacja Turystyczna 1 21557,63 

Osoby fizyczne 11 205490,83 

RAZEM 51 923676,43 
 



Jak widać z powyższego zestawienia najwięcej środków trafiło do Gminy Zakliczyn bo aż 

co stawia ja na 1 miejscu, na drugiej pozycji znalazła się Gmina Pleśna z kwotą 

miejsce zajmuje Gmina Wojnicz z kwotą 

której w ramach działania Małe projekty udało s

 

Osoby fizyczne pozyskały łącznie 

realizacje projektów dotyczących naszego obszaru 

kwoty nie obejmują ostatniego przeprowadzonego naboru wniosków oraz naboru zaplanowanego na 

miesiąc lipiec 2014 ☺ 

Opracowano na podstawie danych własnych LGD

Jan Czaja 
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Jak widać z powyższego zestawienia najwięcej środków trafiło do Gminy Zakliczyn bo aż 

co stawia ja na 1 miejscu, na drugiej pozycji znalazła się Gmina Pleśna z kwotą 165

miejsce zajmuje Gmina Wojnicz z kwotą 155 373,37 zł zaś na 4 miejscu znalazła się Gmina Ciężkowice 

której w ramach działania Małe projekty udało się pozyskać 144 188,24 zł.  

 

Osoby fizyczne pozyskały łącznie 205 490,83 zł zaś organizacje spoza terenu LGD uzyskały 

realizacje projektów dotyczących naszego obszaru dofinansowanie w kwocie 21

kwoty nie obejmują ostatniego przeprowadzonego naboru wniosków oraz naboru zaplanowanego na 

Opracowano na podstawie danych własnych LGD 
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Jak widać z powyższego zestawienia najwięcej środków trafiło do Gminy Zakliczyn bo aż 231 930,00 zł 

165 136,36 zł, trzecie 

zł zaś na 4 miejscu znalazła się Gmina Ciężkowice 

 

zł zaś organizacje spoza terenu LGD uzyskały na 

21 557,63 zł. Podane 

kwoty nie obejmują ostatniego przeprowadzonego naboru wniosków oraz naboru zaplanowanego na 

Oosby 

fizyczne


