Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski powstało w 2007
roku i jest organizacją zrzeszająca
przedstawicieli sektora publicznego, społecznego oraz gospodarczego. W jego skład wchodzi 5 gmin
członkowskich: Kuźnica, Krynki, Sidra, Sokółka oraz Szudziałowo, które łączy między innymi wielowiekowa historia osadnictwa tatarskiego
na tym terenie.
Stowarzyszenie podejmuje działania na rzecz rozwoju i promocji obszaru LGD oraz angażuje się w przedsięwzięcia mające na celu ochronę oraz
promocję środowiska naturalnego, krajobrazu, zasobów historyczno-kulturowych, a także popularyzację i roz wój produkcji wyrobów regionalnych.
Od 2008 roku Stowarzyszenie jest współorganizatorem „Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach Polskich”, podczas której prezentowana jest kultura i historia
mniejszości narodowych i etnicznych
zamieszkujących Podlasie.
Dzięki umowie zawartej z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski ma do dyspozycji prawie 5 milionów złotych. Środki te pochodzą z Unii
Europejskiej oraz są przeznaczone na
realizację działań w ramach Osi 4 LEADER Programu Roz woju Obszarów
Wiejskich 2007-2013. Do dnia dzisiejszego wsparcie otrzymało kilkudziesięciu beneficjentów (rolnicy, właściciele
kwater agroturystycznych, przedsiębiorcy, Gminy, Gminne Ośrodki Kultury, parafie itp.) na łączną sumę 2 milionów złotych.

Działanie Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej jest działaniem
skierowanym do rolników ich małżonków lub domowników, którzy chcą rozpocząć lub rozwinąć pozarolniczą działalność gospodarczą.
W ra machRó żni co wa nia w kie runku działalności nierolniczej mogą
oni uzyskać wsparcie na prowadzenie
lub rozwijanie: działalności usługowej
dla lud no ści, go spo darstw rol nych
lub leśnictwa; sprzedaży hurtowej i detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; usług: transpor towych, komunalnych, budowlanych, instalacyjnych,
turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; magazynowania
i przechowywania towarów; wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; rachunkowości; doradztwa lub
usług informatycznych. Wysokość dofinansowania wynosi 100 000,00 zł, natomiast w przypadku wytwarzania produk tów energe tycz nych z bio ma sy
można ubiegać się o dofinansowanie
w wysokości 500 000,00 zł. Refundacji
podlega 50 % kosztów kwalifikowanych operacji. W wyjątkowych przypad kach lo sowych mo żna ubie gać
się o zwiększenie poziomu refundacji
do 80 %.

Tworzenie i roz wój mikroprzedsiębiorstw umożliwia rozpoczęcie lub
rozwinięcie działalności gospodarczej.
Zakres działalności objętych wspar-

ciem jest taki sam jak w opisanym wyżej Różnicowaniu w kierunku działalności nierolniczej. W przypadku Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw
wysokość dofinansowania jest uzależniona od ilości nowoutworzonych
miejsc pracy np. 1 nowoutworzone
miejsce pracy pozwala na otrzymanie
pomocy w wysokości 100 000,00 zł,
2 miejsca pracy 200 000,00 zł, natomiast 3 i więcej nowoutworzone miejsca pra cy to po moc na po zio mie
300 000,00zł. W każdym z tych przypadków zwracane jest 50% środków
kwalifikowanych.

Najszerszy zakres działań objętych
wsparciem posiadają tzw. Małe projekty. Beneficjentami Małych projektów
mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki nieposiadające osobowości prawnej, rolnicy i przedsiębiorcy,
którzy swoimi przedsięwzięciami chcą
wpłynąć na wzmocnienie kapitału społecznego na obszarach wiejskich, rozwinąć aktywność społeczną, podnieść
jakość życia, rozwinąć turystykę i rekreację oraz zachować lokalne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe. Każdy
Beneficjent może otrzymać wsparcie
w wysokości 100 000,00 zł, jednak należy pamiętać, że wysokość dofinansowania jednego Małego projektu nie
mo że być wy ższa niż 25 000,00 zł.
Małe projekty to również jeden z wyższych poziomów refundacji wynoszący 80 % środków kwalifikowanych operacji.

Gminy, instytucje kultury, osoby
prawny lub jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej,
organizacje pozarządowe mające status organizacji pożytku publicznego
mogą uzyskać wsparcie w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Planowane do realizacji przedsięwzięcia muszą wpi sy wać się w Plan Od no wy
Miejscowości oraz nie mogą mieć charakteru komercyjnego. Wsparciu podlegają przedsięwzięcia mające na celu poprawę jakości życia na obszarach
wiejskich przez zaspokojenie potrzeb
spo łecz nych i kul tu ral nych miesz kańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Działanie to ma doprowa dzić do roz wo ju to żsa mo ści
społeczności wiejskiej, zachowania
dziedzictwa kulturowego i specyfiki
obszarów wiejskich oraz ma wpłynąć
na wzrost atrakcyjności turystycznej
i inwestycyjnej obszarów wiejskich. Limit dofinansowania wynosi 500 000,00
zł na jedną miejscowość, przy refundacji na poziomie 80 % kosztów kwalifikowanych.

Nabory wniosków na wszystkie opisane działania prowadzi w trybie konkursowym Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Szlak Tatarski. W pierwszym kwartale 2013 roku planowane jest ogłoszenie naborów dla działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw, Różnicowanie
w kierunku działalności nierolniczej, Małe
projekty oraz Odnowa i rozwój wsi. W trakcie trwania naborów Stowarzyszenie organizuje bezpłatne poradnictwa z zakresu wypełniania wniosków o przyznanie
pomocy. Beneficjenci starający się o pomoc w ramach PROW 2007-2013 muszą
posiadać numer identyfikacyjny nadany
przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a operacje przez nich planowane muszą być zgodne celami Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Szlak Tatarski.
Wszystkich zainteresowaniem uzyskaniem pomocy finansowej w ramach
PROW za chę ca my do od wie dza nia
siedziby LGD Szlak Tatarski:
ul. Grodzieńska 1,
16-100 Sokółka,
tel./fax: 85 711 50 50,
www.szlaktatarski.org;
e-mail: biuro@szlaktatarski.org
Artykuł R468213W01a

