
Sto wa rzy sze nie Lo kal na Gru pa Dzia -
ła nia Szlak Ta tar ski po wsta ło w 2007
ro ku i jest or ga ni za cją zrze sza ją ca
przed sta wi cie li sek to ra pu blicz ne -
go, spo łecz ne go oraz go spo dar cze -
go. W je go skład wcho dzi 5 gmin
człon kow skich: Kuź ni ca, Kryn ki, Si -
dra, So kół ka oraz Szu dzia ło wo, któ -
re łą czy mię dzy in ny mi wie lo wie -
ko wa hi sto ria osad nic twa ta tar skie go
na tym te re nie. 

Sto wa rzy sze nie po dej mu je dzia ła -
nia na rzecz roz wo ju i pro mo cji ob sza -
ru LGD oraz an ga żu je się w przed się -
wzię cia ma ją ce na ce lu ochro nę oraz
pro mo cję śro do wi ska na tu ral ne go, kra -
jo bra zu, za so bów hi sto rycz no -kul tu -
ro wych, a ta kże po pu la ry za cję i roz -
wój pro duk cji wy ro bów re gio nal nych.
Od 2008 ro ku Sto wa rzy sze nie jest współ -
or ga ni za to rem „Let niej Aka de mii Wie -
dzy o Ta ta rach Pol skich”, pod czas któ -
rej pre zen to wa na jest kul tu ra i hi sto ria
mniej szo ści na ro do wych i et nicz nych
za miesz ku ją cych Pod la sie. 

Dzię ki umo wie za war tej z Urzę dem
Mar szał kow skim Wo je wódz twa Pod la -
skie go Sto wa rzy sze nie LGD Szlak Ta tar -
ski ma do dys po zy cji pra wie 5 mi lio -
nów zło tych. Środ ki te po cho dzą z Unii
Eu ro pej skiej oraz są prze zna czo ne na
re ali za cję dzia łań w ra mach Osi 4 LE -
ADER Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów
Wiej skich 2007-2013. Do dnia dzi siej -
sze go wspar cie otrzy ma ło kil ku dzie się -
ciu be ne fi cjen tów (rol ni cy, wła ści cie le
kwa ter agro tu ry stycz nych, przed się -
bior cy, Gmi ny, Gmin ne Ośrod ki Kul tu -
ry, pa ra fie itp.) na łącz ną su mę 2 mi -
lio nów zło tych.

Dzia ła nie Ró żni co wa nie w kie run ku
dzia łal no ści nie rol ni czej jest dzia ła niem
skie ro wa nym do rol ni ków ich ma łżon -
ków lub do mow ni ków, któ rzy chcą roz -
po cząć lub roz wi nąć po za rol ni czą dzia -
łal ność go spo dar czą. 

W ra machRó żni co wa nia w kie -
run ku dzia łal no ści nie rol ni czej mo gą
oni uzy skać wspar cie na pro wa dze nie
lub roz wi ja nie: dzia łal no ści usłu go wej
dla lud no ści, go spo darstw rol nych
lub le śnic twa; sprze da ży hur to wej i de -
ta licz nej; rze mio sła lub rę ko dziel nic -
twa; usług: trans por to wych, ko mu -
nal nych, bu dow la nych, in sta la cyj nych,
tu ry stycz nych oraz zwią za nych ze spor -
tem, re kre acją i wy po czyn kiem; prze -
twór stwa pro duk tów rol nych lub ja dal -
nych pro duk tów le śnych; ma ga zy no wa nia
i prze cho wy wa nia to wa rów; wy twa rza -
nia pro duk tów ener ge tycz nych z bio -
ma sy; ra chun ko wo ści; do radz twa lub
usług in for ma tycz nych. Wy so kość do -
fi nan so wa nia wy no si 100 000,00 zł, na -
to miast w przy pad ku wy twa rza nia pro -
duk tów ener ge tycz nych z bio ma sy
mo żna ubie gać się o do fi nan so wa nie
w wy so ko ści 500 000,00 zł. Re fun da cji
pod le ga 50 % kosz tów kwa li fi ko wa -
nych ope ra cji. W wy jąt ko wych przy -
pad kach lo so wych mo żna ubie gać
się o zwięk sze nie po zio mu re fun da cji
do 80 %. 

Two rze nie i roz wój mi kro przed -
się biorstw umo żli wia roz po czę cie lub
roz wi nię cie dzia łal no ści go spo dar czej.
Za kres dzia łal no ści ob ję tych wspar -

ciem jest ta ki sam jak w opi sa nym wy -
żej Ró żni co wa niu w kie run ku dzia łal -
no ści nie rol ni czej. W przy pad ku Two -
rze nia i roz wo ju mi kro przed się biorstw
wy so kość do fi nan so wa nia jest uza le -
żnio na od ilo ści no wo utwo rzo nych
miejsc pra cy np. 1 no wo utwo rzo ne
miej sce pra cy po zwa la na otrzy ma nie
po mo cy w wy so ko ści 100 000,00 zł,
2 miej sca pra cy 200 000,00 zł, na to -
miast 3 i wię cej no wo utwo rzo ne miej -
sca pra cy to po moc na po zio mie
300 000,00zł. W ka żdym z tych przy -
pad ków zwra ca ne jest 50% środ ków
kwa li fi ko wa nych.

Naj szer szy za kres dzia łań ob ję tych
wspar ciem po sia da ją tzw. Ma łe pro jek -
ty. Be ne fi cjen ta mi Ma łych pro jek tów
mo gą być oso by fi zycz ne, oso by praw -
ne, jed nost ki nie po sia da ją ce oso bo wo -
ści praw nej, rol ni cy i przed się bior cy,
któ rzy swo imi przed się wzię cia mi chcą
wpły nąć na wzmoc nie nie ka pi ta łu spo -
łecz ne go na ob sza rach wiej skich, roz -
wi nąć ak tyw ność spo łecz ną, pod nieść
ja kość ży cia, roz wi nąć tu ry sty kę i re kre -
ację oraz za cho wać lo kal ne dzie dzic -
two przy rod ni cze i kul tu ro we. Ka żdy
Be ne fi cjent mo że otrzy mać wspar cie
w wy so ko ści 100 000,00 zł, jed nak na -
le ży pa mię tać, że wy so kość do fi nan so -
wa nia jed ne go Ma łe go pro jek tu nie
mo że być wy ższa niż 25 000,00 zł.
Ma łe pro jek ty to rów nież je den z wy -
ższych po zio mów re fun da cji wy no szą -
cy 80 % środ ków kwa li fi ko wa nych ope -
ra cji.

Gmi ny, in sty tu cje kul tu ry, oso by
praw ny lub jed nost ki or ga ni za cyj ne
nie po sia da ją ce oso bo wo ści praw nej,
or ga ni za cje po za rzą do we ma ją ce sta -
tus or ga ni za cji po żyt ku pu blicz ne go
mo gą uzy skać wspar cie w ra mach dzia -
ła nia Od no wa i roz wój wsi. Pla no wa -
ne do re ali za cji przed się wzię cia mu -
szą wpi sy wać się w  Plan Od no wy
Miej sco wo ści oraz nie mo gą mieć cha -
rak te ru ko mer cyj ne go. Wspar ciu pod -
le ga ją przed się wzię cia ma ją ce na ce -
lu po pra wę ja ko ści ży cia na ob sza rach
wiej skich przez za spo ko je nie po trzeb
spo łecz nych i kul tu ral nych miesz -
kań ców wsi oraz pro mo wa nie ob sza -
rów wiej skich. Dzia ła nie to ma do pro -
wa dzić do roz wo ju to żsa mo ści
spo łecz no ści wiej skiej, za cho wa nia
dzie dzic twa kul tu ro we go i spe cy fi ki
ob sza rów wiej skich oraz ma wpły nąć
na wzrost atrak cyj no ści tu ry stycz nej
i in we sty cyj nej ob sza rów wiej skich. Li -
mit do fi nan so wa nia wy no si 500 000,00
zł na jed ną miej sco wość, przy re fun -
da cji na po zio mie 80 % kosz tów kwa -
li fi ko wa nych. 

Na bo ry wnio sków na wszyst kie opi -
sa ne dzia ła nia pro wa dzi w try bie kon kur -
so wym Sto wa rzy sze nie Lo kal na Gru pa
Dzia ła nia Szlak Ta tar ski. W pierw szym kwar -
ta le 2013 ro ku pla no wa ne jest ogło sze -
nie na bo rów dla dzia łań: Two rze nie i roz -
wój mi kro przed sie biorstw, Ró żni co wa nie
w kie run ku dzia łal no ści nie rol ni czej, Ma łe
pro jek ty oraz Od no wa i roz wój wsi. W trak -
cie trwa nia na bo rów Sto wa rzy sze nie or -
ga ni zu je bez płat ne po rad nic twa z za kre -
su wy peł nia nia wnio sków o przy zna nie
po mo cy. Be ne fi cjen ci sta ra ją cy się o po -
moc w ra mach PROW 2007-2013 mu szą
po sia dać nu mer iden ty fi ka cyj ny nada ny
przez Agen cję Re struk tu ry za cji i Mo der -
ni za cji Rol nic twa, a ope ra cje przez nich pla -
no wa ne mu szą być zgod ne ce la mi Lo -
kal nej Stra te gii Roz wo ju LGD Szlak Ta tar ski.

Wszyst kich za in te re so wa niem uzy -
ska niem po mo cy fi nan so wej w ra mach
PROW za chę ca my do od wie dza nia
sie dzi by LGD Szlak Ta tar ski:

ul. Gro dzień ska 1, 
16-100 So kół ka, 

tel./fax: 85 711 50 50, 
www.szlak ta tar ski.org; 

e -ma il: biu ro@szlak ta tar ski.org

Artykuł R468213W01a


