
     

 

   

 

 

 
              Europejski Fundusz Rolny 

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

Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie - LGD „Żywiecki Raj” i współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER PROW 

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

STOWARZYSZENIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ŻYWIECKI RAJ” 

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w zakresie dodatkowych zadań LSR LGD „Żywiecki Raj”  ramach działania 

„Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania: 

„Odnowa i rozwój wsi” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w terminie od 9 grudnia 2013 r. do 7 stycznia 2014 r.  

w konkursie tematycznym:

Cel główny: Rozwój obszaru LSR poprzez promocję 
zdrowego trybu życia – wspieranie sportu i turystyki 
aktywnej. 
Cele szczegółowe: 
1. Projektowanie, budowa, rozbudowa, modernizacja i 
wyposażenie infrastruktury wypoczynkowo-rekreacyjnej, 
turystycznej, sportowej, około-turystycznej, 
infrastruktury służącej propagowaniu zdrowego trybu 
życia, kształtowanie przestrzeni turystycznej. 
2. Wykreowanie i promocja produktów turystycznych 
poprzez wspieranie różnorodności gospodarczej i działań 
zmierzających do propagowania nowych atrakcji i usług 
turystycznych,  w tym tworzenie warunków dla rozwoju 
turystyki rodzinnej, kulinarnej, przygodowej, religijnej, 
astro turystyki, questingów, szkoleń-learningowych, 
interaktywnych map i portali itp. 
 
Pomoc jest przyznawana: gminie, instytucji kultury, dla 
której organizatorem jest jednostka samorządu 
terytorialnego; osobie prawnej lub jednostce 
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, 
działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa 
do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o 

stosunku Państwa do innych kościołów i związków 
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i 
wyznania; organizacji pozarządowej o statusie organizacji 
pożytku publicznego. 
 
Wysokość pomocy – refundacji podlegają koszty 
kwalifikowane poniesione przez beneficjenta, w 
wysokości nieprzekraczającej 80 % tych kosztów, z tym 
że dla jednej miejscowości – nie więcej niż 500.000,00 zł 
w okresie realizacji Programu. 
Wysokość pomocy na realizację jednej operacji nie może 
być równa lub niższa niż 25.000,00 zł.  
 
Termin składania wniosków: Od dnia 9.12.2013 r. do 
dnia 7.01.2014 r., w dni robocze od poniedziałku do 
piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, w biurze 
Stowarzyszenia – LGD „Żywiecki Raj” (ul. Pod Górą 4, 34-
300 Żywiec). 
 
Limit środków dostępnych w konkursie:  1.208.305,00 zł 
 
Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami 
należy składać osobiście w miejscu i terminie wskazanym 

w ogłoszeniu, na odpowiednich formularzach w 2 
egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał + kopia) 
oraz w 1 egzemplarzu wniosek w wersji elektronicznej 
(płyta CD). 
 
Ogłoszenie o naborze – strona internetowa LGD 
„Żywiecki Raj” www.leader-zywiec.pl, strona 
internetowa Samorządu Województwa Śląskiego 
www.prow.slaskie.pl oraz tablice ogłoszeń ww. instytucji. 
 
Wniosek i formularze niezbędnych dokumentów oraz 
kryteria wyboru operacji – strona internetowa LGD 
„Żywiecki Raj” www.leader-zywiec.pl oraz  strona 
internetowa Samorządu Województwa Śląskiego 
www.prow.slaskie.pl. 
Wszelkie informacje na temat konkursu udzielane są w 
biurze Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania 
„Żywiecki Raj” z siedzibą 34-300 Żywiec, ul. Pod Górą 4 
oraz pod numerem telefonu 33 475 48 21. Pytania 
można kierować również drogą mailową na adres 
biuro@leader-zywiec.pl.

 


