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Podkowa Leśna, 1 lutego 2012r. 
Małgorzata Stępień Przygoda 
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 
Rada Miasta Podkowa Leśna 
 
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” uprzejmie informujemy, że w wyniku niewykorzystania w 
poprzednich latach całości kwoty z PROW 2007-13 Oś 4 Leader przypadającej na Miasto Podkowa Leśna na działania z 
zakresu Odnowa Wsi, decyzją Walnego Zgromadzenia na nabór wiosenny w 2012r przeznaczono 300.000,00zł  a na nabór 
jesienny 200.000,00zł.  
Informujemy , że Urząd Miasta Podkowa Leśna lub inne uprawnione podmioty z działania Odnowa Wsi będą miały możliwość 
wykorzystania w 2012r całej kwoty tj 500 000,00zł przypadającej na Podkowę Leśną. Pozostała kwota tj około 100 000,00 
będzie do wykorzystania przez beneficjentów z gminy Brwinów.  
Urząd Miasta może być zarówno beneficjentem Odnowy Wsi jak i Małych Projektów (kwoty do max 25 000,00zł na jeden 
projekt). Ponieważ środki z Osi 4 Leader mają charakter refundacji, przewidując złożenie wniosków w kolejnych naborach (do 
czego zachęcamy) , w piśmie z 30 lipca 2011r sugerowaliśmy zarezerwowanie w budzecie na 2012r odnośnych kwot na 
określone zadania. Jednocześnie informujemy, że wg stanu na dzień dzisiejszy harmonogram przewiduje 2012r jako ostatni 
rok do wnioskowania o środki z działania Odnowa Wsi. 
 

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” za 2011r. 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” powstało w 2008r w celu realizacji  podejścia LEADER 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13.  Środki z programu są przeznaczone na wsparcie działań 
przyczyniających się do realizacji celów zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju:  
1. Ochrona i zachowanie zasobów środowiska. 
2. Budowane kapitału społecznego na obszarze LGD. 
3. Rozwój potencjału turystycznego obszaru LGD. 
4. Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości nieuciążliwej dla otoczenia i zgodnej z charakterem miejscowości. 
Rady Miast podjęły odnośne uchwały w sprawie utworzenia Stowarzyszenia; uchwałę nr 90/XXI/2008 RM Podkowy Leśnej z 
dnia 31.07.2008r oraz nr XXXIII/251/2008 z dnia 3.09.2008r RM w Brwinowie. 
 
Dziękując obu gminom za dotychczasową współpracę zapraszamy do dalszych wspólnych działań na rzecz podnoszenia 

jakości życia mieszkańców w ramach realizowanych projektów z PROW. 

 

W 2010 roku odbyły się 3 nabory, w 2011 roku odbyły się 2 nabory, poprzedzone szkoleniami i bezpłatnymi indywidualnymi 
konsultacjami. 
W sumie na Małe Projekty złożono: 36 wniosków,  
w tym 20 w 2010 r. i 16 w 2011 r. (czekają na ocenę formalną Urzędu Marszałkowskiego). 
Z 20 wniosków z naborów w 2010 r.: 
- 4 rozliczono 
- 7 nie będzie realizowanych w ramach LSR (biuro otrzymało informacje o odmowie przyznania pomocy) 
Spośród pozostałych 9 wniosków, na: 
- 6 podpisano umowy 
- 3 są na etapie poprawek 
Przeprowadzono pięć naborów. Zauważa się dużą powściągliwość potencjalnych indywidualnych beneficjentów 
zainteresowanych pozyskaniem środków unijnych. Wpływają na to warunki zewnętrzne (aktywność i możliwości finansowe 
podmiotów wnioskujących - refundacja). W sektorze społecznym (w tym NGO) mamy nadmiar podaży. Bariera jest brak 
możliwości zapewnienia wkładu własnego. Terminy weryfikacji formalnej przez Urząd Marszałkowski i oczekiwanie na zwrot 
wyłożonych środków są zbyt długie. LGD bezpłatnie udziela pomocy i zapewnia szkolenia i konsultacje indywidualne. W tej 

sytuacji szczególnie istotne jest efektywne wykorzystanie środków przez Urzędy i instytucje samorządowe. 

Zakres działań stowarzyszenia wykracza poza organizację naborów na środki unijne. LGD organizuje cykliczne 
szkolenia i realizuje dodatkowe projekty na które pozyskuje środki zewnętrzne. Między innymi w 2011r LGD we współpracy z 
urzędami miast przeprowadziło szeroko zakrojone badania ankietowe na terenie Brwinowa i Podkowy Leśnej. 

Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo” informuje, że w  dniach od 21 marca do 16 kwietnia 2012 r. 

ogłaszamy nabór wniosków na projekty refinansowane z PROW 2007-13 Oś 4 LEADER. 



Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” 

ul Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna 
KRS:0000320277,  NIP:5291761774,  REGON:141680899,  ARiMR:063015453 

www.zielonesasiedztwo.org.pl biuro@zielonesasiedztwo.org.pl  tel.022 7245890 
 

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

Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Osi 4 LEADER PROW na lata 2007-2013 

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

 

Zakres przykładowych  działań z tzw Małych Projektów:   

(planowana wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie – 432 000,00zł w pierwszym półroczu 2012r.) 

• Kampanie edukacyjne dot. różnych form ochrony zasobów lokalnego środowiska i proekologicznych zachowań 
konsumpcyjnych mieszkańców obszaru LGD /organizacja  kursów, szkoleń, wizyt studyjnych lub innych działań 

edukacyjnych w różnych formach w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej poszczególnych grup 
społecznych, zarówno w wymiarze lokalnym jak i ponadlokalnym;  

• Przygotowanie i wykonanie ścieżek edukacji ekologicznej w miejscach przyrodniczo cennych;  • opracowanie i 
wykonanie małej infrastruktury służącej ochronie przyrody,  

• Promocja ekologicznych środków transportu; 
• Oznakowanie atrakcyjnych turystycznie tras pieszych, rowerowych i innych; 

• Wdrażanie projektów edukacyjnych dla różnych grup wiekowych, oraz projektów wspomagających rozwój 
psychofizyczny dzieci i młodzieży;     

• Projekty kulturalne i integrująco – aktywizujące społeczności lokalne w tym wzbogacenie oferty kulturalnej, 
animacja twórczości amatorskiej i profesjonalnej, lokalne wydawnictwa i prasa, szkolenia, warsztaty inne; 

• Projekty dotyczące renowacji, zabezpieczenia i oznakowania przydrożnych kapliczek, pomników przyrody i innych 
miejsc i budowli charakterystycznych dla danej miejscowości wraz z uporządkowaniem terenu wokół tych miejsc, 
odnawiania elewacji i dachów prywatnych i publicznych budynków, ogrodzeń, oraz innych obiektów 
charakterystycznych dla budownictwa danego regionu, w tym zakupu i nasadzenia tradycyjnej roślinność; 

• Tworzenie warunków do rozwoju turystyki, kultury, rekreacji i sportu poprzez zagospodarowanie terenów o dużym 
potencjale turystycznym na obszarze LGD/ projekty dot.  inwestycji służących wspieraniu twórczości lokalnej lub 
ludowej, budowy/odbudowy małej infrastruktury turystycznej; 

•  Skuteczna promocja obszaru LGD /przygotowanie i wydanie materiałów promocyjnych dot. obszaru LGD/mapy, 
broszury i opracowania dot. tras turystycznych, bazy restauracyjnej i hotelowej, wydawnictwa na temat obszaru LGD 

 

Zakres przykładowych aktywności z działania Odnowa i rozwój wsi (katalog wg zapisów LSR).:   

• Przygotowania i wytyczenie ścieżek edukacji ekologicznej; 

• Projekt dotyczący kształtowania przestrzeni publicznej, budowy remontu lub przebudowy obiektów, w tym 
infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych; 

• Wyposażenie obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe; 

• Budowa małej infrastruktury turystycznej; 

• Rozwój sieci małych obiektów sportowo-rekreacyjnych(boiska sportowe, place zabaw); 
Rozwój małej infrastruktury komunikacyjnej towarzyszącej turystyce i rekreacji (parkingi, miejsca postojowe);     
 

Cel działania; Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb 
społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności 
wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności 
turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. 
 
Zakres działania Odnowa i rozwój wsi (wg ogólnych wytycznych PROW) 
Zakres pomocy; Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie: 

1. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:  
o pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, 
o służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, 

tradycji, sztuki oraz kultury, 
2. kształtowania obszaru przestrzeni publicznej; 
3. budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub 

społeczno-kulturalnych; 
4. zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących 

zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne; 
5. odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub 

miejsc pamięci; 
6. kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów. 
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Beneficjent; Osoba prawna: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, 
kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). 
 

Forma i wysokość pomocy; Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalna wysokość 
pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 tys. zł. w okresie realizacji Programu. Wielkość pomocy 
przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 25 tys. zł. 
 
Poziom pomocy; Poziom pomocy wynosi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych projektu. 
Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 20% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi 
ze środków własnych beneficjenta. 

Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo” 

Ramowy program wydarzeń i planowanych aktywności w pierwszym półroczu 2012r 

lp Data/okres rodzaj wydarzenia Tytuł/treść 

1 21.01 Walne posiedzenie LGD VIII Walne LGD – zmiany w budżecie LSR 

2 Styczeń - marzec Warsztaty lokalnych animatorów 

przedsiębiorczości 

„
Utworzenie przedsiębiorstwa Społecznego pracującego 

na rzecz mieszkańców przy wsparciu Stowarzyszenia LGD 
Zielone Sąsiedztwo”. 

3 Luty/marzec Weekendowe warsztaty artystyczne 

projektu „Forests for All, All for 
forests” Grundtvig 

“Drzewa życia – motywy I inspiracje w sztukach 
plastycznych, literaturze, mitologiach I religiach świata” 
Edukacja ekologiczna przez sztukę, promocja 
bioróznorodności 

4 22.02 Wykład w ramach partnerstwa z CKiIO 
projektu „Forests for All, All for 
forests” Grundtvig 

„Odkrycie Polskiej Róży „ 
Edukacja ekologiczna, promocja bioróznorodności 

5 29.02-5.03 Wyjazd studyjny  II wizyta partnerska projektu „Forests for All, All for 
forests” Grundtvig 

6 17.03 
Marzec/kwiecień 

Spotkanie I wystawa w ramach 
partnerstwa z Biblioteką w Brwinowie 
projektu „Forests for All, All for 
forests” Grundtvig 

„Pod tureckimi cedrami” 
„Drzewa Życia” 
Edukacja ekologiczna przez sztukę, promocja 
bioróżnorodności, Edukacja europejska 

7 31.03 Piknik spółdzielczy Promocja Roku Spółdzielczości Socjalnej 

8 21.03-16.04 VI Nabór Nabór na środki z Programu PROW 2007-13 Oś 4 LEADER 

9 20.04-22.04 Konferencja i Wyjazd studyjny Agrotravel w Kielcach 

10 25-27.04 VI Nabór Posiedzenie Rady oceniającej 

11 Kwiecień/maj Warsztaty lokalnych animatorów 

turystyki 

Wspieranie turystyki kulturowej, dziedzictwo lokalne, 
promocja zdrowego stylu życia 

12 Kwiecień/maj Weekendowe warsztaty artystyczne 
projektu „Forests for All, All for 
forests” Grundtvig 

“Herbarium – sztuka tworzenia zielników” 
Edukacja ekologiczna przez sztukę, promocja 
bioróznorodności 

13 09.05 Wykład w ramach partnerstwa z CKiIO 
projektu „Forests for All, All for 
forests” Grundtvig 

Czy las może być prywatny? 
Edukacja ekologiczna, promocja bioróznorodności 

14 09.05-13.05 Wizyta zagranicznych partnerów  w 
Polsce/ wyjazd studyjny do 
Białowieży 

III wizyta partnerska projektu „Forests for All, All for 
forests” Grundtvig, Edukacja ekologiczna, promocja 
bioróżnorodności, Edukacja europejska 

15 12-13.05 Udział LGD w wydarzeniach lokalnych Brwinowska Wiosna Artystyczna 

16 02-03.06 Udział LGD w wydarzeniach lokalnych Festiwal Otwarte Ogrody  „Śniadanie u Baniewicza”, 
spacer zielarski po Podkowie 

17 czerwiec Walne posiedzenie LGD IX Walne  LGD 

 


