
Zachęcamy do realizacji „małych projektów” 

Już po raz VI Gmina Płońsk organizuje uroczyste obchody święta plonów. W ubiegłym roku impreza 
była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Małe projekty” Osi 4 LEADER 
PROW 2007-2013. W tym roku Urząd Gminy również złożył wniosek o dofinansowanie Dożynek do 
Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem naszej Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze.  

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze wychodzi naprzeciw liderom, tzn. tym, którzy chcą 
angażować się w życie społeczności lokalnej. (Lider to osoba lub organizacja przewodząca, stojąca na czele 
danej grupy. Cechą charakterystyczną lidera jest to, że ludzie lub organizacje same chcą go naśladować). 
My chcemy wspierać lokalnych liderów.  

 Naszym zadaniem jest pobudzenie do działania i udzielenie pomocy liderom w realizacji pomysłów 
służących lokalnym społecznościom. Wszystkie osoby mające ciekawe pomysły i chcące zmienić otaczającą 
nas rzeczywistość zapraszamy do LGD- Przyjazne Mazowsze. Jednym z najważniejszych celów, które sobie 
postawiliśmy jest budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców. Wspólnie 
wywołajmy oddolne inicjatywy, które zapoczątkują bezinteresowne działania na rzecz otoczenia. Ludzie  
z inicjatywą, którym dotychczas brakowało środków na realizację pomysłów służących lokalnej 
społeczności, mogą skorzystać ze wsparcia finansowego za pośrednictwem naszej LGD – Przyjazne 
Mazowsze. 

LGD – Przyjazne Mazowsze pozyskała około 8 mln zł. Ponad 1,5 mln to środki przeznaczone na 
tzw. „małe projekty”. Jest to ogromna szansa dla organizacji społecznych, jak i mieszkańców wsi. „Małe 
projekty” mogą realizować zarówno organizacje rejestrowe jak i osoby fizyczne, która ukończyły 18 rok 
życia i są zameldowane na terenie LGD.  

Czego brakuje w Twoim otoczeniu? Co należy zrobić, aby zaspokoić potrzeby społeczne i kulturowe 
Twoje i sąsiadów? Każdy z nas ma swoje wyobrażenie o otoczeniu, konkretne pomysły na to jak poprawić 
jakość życia i wypromować swoją wieś. Nie czekaj z nadzieją, że ktoś inny to zrobi. Możesz uzyskać środki 
finansowe na projekty służące społecznościom lokalnym.  

Zakres takich projektów: 
Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez:  
� udostępnianie społeczności urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu – np. sprzętu  

komputerowego   
� organizację szkoleń i warsztatów o charakterze edukacyjnym;  
� organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych; 

 
Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez 
� promocję twórczości kulturalnej i artystycznej; szeroko rozumianego rozwoju agroturystyki  

i turystyki;  
� promocję lokalnej przedsiębiorczości 
� remont i modernizację świetlic 

 
Rozwijanie turystyki lub rekreacji poprzez 
� budowę/odbudowę punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych,  

tras rowerowych;. 
 

Zachowanie dziedzictwa kulturowego historycznego poprzez 
� odnowienie elewacji, dachów budynków i ogrodzeń typowych dla obszaru; 



� kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów zwyczajów języka regionalnego, rzemiosła, 
tradycyjnych zawodów; 
 

Działania sprzyjające wprowadzaniu na rynek produktów i usług poprzez 
� udział w targach i konkursach produktów lokalnych 
� uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości 
� badanie rynku produktów i usług lokalnych 

 
Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w działalności kulturalnej lub gospodarczej 
polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym  

 

O możliwości dofinansowania konkretnych operacji w ramach „małych projektów” będziemy 
informowali każdego zainteresowanego.  

Nabór wniosków w ramach działania „małe projekty” trwa od 17 października do 8 listopada 2011 r.  

Zapraszamy do Biura LGD - Przyjazne Mazowsze mieszczącego się na terenie Mazowieckiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne, ul. H. Sienkiewicza 11 – budynek hotelu.  Pracownicy 
udzielą bliższych informacji na tematy związane z działaniami, na które można uzyskać dofinansowanie za 
pośrednictwem LGD.  
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