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RUPA
ZIAŁANIA

powstało 11 czerwca 2008 r. jako
organizacja, której podstawą
funkcjonowania jest partnerstwo osób fizycznych i prawnych.
Założycielami byli przedstawiciele sektorów społecznego,
gospodarczego i publicznego
– przedsiębiorcy, rolnicy, sołtysi,
organizacje pozarządowe, parafie, instytucje kultury i gminy

Murowana Goślina, Oborniki
i Ryczywół. Głównym celem
działalności LGD jest wdrażanie
Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez realizację wynikających z
niej projektów, łączących zasoby
ludzkie, naturalne, historyczne,
kulturowe jak również wykorzystujących wiedzę i umiejętności
trzech sektorów.

Lokalna
Strategia
Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju jest
wdrażana w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 -2013 ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Dokument
ten wskazuje różne aspekty planowanej działalności LGD oraz
określa kierunki jej działania,
które mają dynamizować rozwój

obszaru. Założenia zawarte
w strategii realizują mieszkańcy
gmin członkowskich przy pomocy działań: Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiebiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej, Małe projekty oraz
Odnowa i rozwój wsi. Lokalna
Grupa Działania posiada ponad
sześć milionów złotych na
wsparcie tych działań.

Wdrażanie LSR przyczynia się do poprawy jakości życia
na obszarach wiejskich, rozwoju gospodarki lokalnej oraz
wzrostu potencjału turystyczno-rekreacyjnego obszaru
m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz
stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy.

Za pośrednictwem LGD
mieszkańcy mogą ubiegać się o wsparcie na
tworzenie lub rozwijanie
działalności gospodarczej, różnicowanie działalności oraz działania
mające na celu poprawę
jakości życia na obszarach
wiejskich i aktywizację
mieszkańców. Wnioski
o przyznanie pomocy
ocenia Rada LGD.

WNIOSKI

O PRZYZNANIE POMOCY

W skład Rady wchodzi
12 osób reprezentujących
różne sektory oraz trzy gminy członkowskie. Członkowie
Rady dokonują oceny punktowej wg kryteriów wyboru
określonych w LSR i wybierają operacje do finansowania.

Wszyscy wnioskodawcy
mogą bezpłatnie skorzystać
z doradztwa w biurze LGD,
gdzie pracownicy informują
o szczegółowych warunkach przyznawania pomocy
oraz udzielają pomocy przy
sporządzaniu wniosków

Na potrzeby wdrażania LSR stowarzyszenie utworzyło biuro, zajmujące się
obsługą administracyjną ogłaszanych
naborów wniosków o przyznanie
pomocy w ramach poszczególnych
działań.
fot. UM Oborniki

opis konkursów

ZA POŚREDNICTWEM LGD MOŻNA UZYSKAĆ
DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH 4 DZIAŁAŃ:

1. TWORZENIE I ROZWÓJ
MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

KTO MOŻE WNIOSKOWAĆ?
O przyznanie pomocy mogą ubiegać się osoby,
które tworzą, bądź rozwijają mikroprzedsiębiorstwa w zakresie określonym w załączniku
do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i rozwoju
wsi z dnia 17. października 2007 (Dz.U. 200, poz.
1442). Działalność ta musi być zlokalizowana w
gminie wiejskiej lub miejsko-wiejskiej i miejskiej z wyłączeniem miejscowości powyżej 5000
mieszkańców.
fot. UMiG Murowana Goślina

JAKIE DOFINANSOWANIE MOŻNA UZYSKAĆ?
Poziom dofinansowania to maksymalnie 50% poniesionych kosztów. Warunkiem przyznania pomocy jest utworzenie nowych miejsc pracy; jeżeli
planowane jest jedno miejsce pracy, można uzyskać do 100 000 zł dofinansowania, jeżeli planowane jest utworzenie dwóch miejsc pracy – 200 000 zł,
przy trzech nowych miejscach pracy - 300 000 zł.

NA CO MOŻNA POZYSKAĆ ŚRODKI?
JAK BĘDZIE OCENIANY PROJEKT?
Pierwszy etap oceny wniosku przez Radę LGD będzie
polegał na ocenie zgodności projektu z LSR. Następnie będą przyznawane punkty za spełnianie kryteriów
wyboru operacji:
1. Wielkość mikroprzedsiębiorstwa mierzona liczbą
zatrudnionych osób:
▪ od 0 do 2 osób – 1 pkt
▪ 3 lub więcej osób – 0 pkt
2. Realizacja operacji przyczyni się do lepszego wykorzystania zasobów obszaru:
▪ zasobów przyrodniczo-krajobrazowych – 1 pkt
▪ dziedzictwa historyczno-kulturowego – 1 pkt
▪ lokalnie wytwarzanych produktów rolnych – 1 pkt
3. Innowacyjny charakter operacji (np. innowacyjny
produkt, innowacyjna technologia, innowacyjna
organizacja produkcji, innowacyjny sposób sprzedaży, produkcja lub usługi oparte na wiedzy i wysokich
kwalifikacjach) – 2 pkt
4. Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na obszarze objętym LSR – 2 pkt
5. Operacja przyczyni się do zainicjowania współpracy
gospodarczej i zespołowego działania co najmniej
trzech mikroprzedsiębiorców – 2 pkt
6. Wnioskodawca jest członkiem LGD Kraina Trzech
Rzek – 2 pkt

Do kosztów kwalifikowalnych, zalicza
się koszty np.:
1. Budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją
niemieszkalnych obiektów budowlanych oraz istniejących budynków
mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
2. Zagospodarowania terenu;
3. Zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi,
wyposażenia i sprzętu
4. Zakupu sprzętu komputerowego i
oprogramowania
5. Zakupu środków transportu, z
wyłączeniem zakupu samochodów
osobowych przeznaczonych do
przewozu mniej niż 8 osób łącznie z
kierowcą.

fot. UMiG Murowana Goślina

ZA POŚREDNICTWEM LGD MOŻNA UZYSKAĆ
DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH 4 DZIAŁAŃ:

2. RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU
DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

fot. UM Oborniki

KTO MOŻE WNIOSKOWAĆ?
Działanie to jest skierowane do osób ubezpieczonych w pełnym wymiarze składki w KRUS jako
rolnik, małżonek rolnika lub domownik, którzy
planują dywersyfikację działalności, tworzenie
pozarolniczych źródeł dochodu. Pomoc można
uzyskać z tytułu podjęcia działalności w zakresie
odpowiadającym załącznikowi do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 17.
października 2007 (Dz.U. 200, poz. 1442), zlokalizowanej w gminie wiejskiej lub miejsko-wiejskiej
i miejskiej z wyłączeniem miejscowości powyżej
5000 mieszkańców.

JAKIE DOFINANSOWANIE MOŻNA UZYSKAĆ?
Pomoc to refundacja do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna pomoc na jednego beneficjenta w gospodarstwie rolnym nie może
przekroczyć 100 000 zł.

NA CO MOŻNA POZYSKAĆ ŚRODKI?
JAK BĘDZIE OCENIANY PROJEKT?
Pierwszy etap oceny wniosku przez Radę LGD będzie
polegał na ocenie zgodności projektu z LSR. Następnie będą przyznawane punkty za spełnianie kryteriów
wyboru operacji:
1. Powierzchnia gospodarstwa, które posiada lub
w którym pracuje wnioskodawca, wynosi:
▪ do 10 ha – 1 pkt
▪ powyżej 10 ha – 0 pkt
2. Realizacja operacji przyczyni się do lepszego wykorzystania zasobów obszaru:
▪ zasobów przyrodniczo-krajobrazowych – 1 pkt
▪ dziedzictwa historyczno-kulturowego – 1 pkt
▪ lokalnie wytwarzanych produktów rolnych – 1 pkt
3. Liczba utworzonych miejsc pracy w wyniku realizacji
operacji
▪ utworzone jedno miejsce pracy – 0 pkt
▪ utworzone dwa lub więcej miejsc pracy – 1 pkt
4. Innowacyjny charakter operacji (np. innowacyjny
produkt, innowacyjna technologia, innowacyjna
organizacja produkcji, innowacyjny sposób sprzedaży, produkcja lub usługi oparte na wiedzy i wysokich
kwalifikacjach) – 2 pkt
5. Operacja przyczyni się do zainicjowania współpracy
gospodarczej i zespołowego działania co najmniej
trzech gospodarstw rolnych – 2 pkt
6. Wnioskodawca jest członkiem LGD Kraina Trzech
Rzek – 2 pkt

Do kosztów kwalifikowalnych, zalicza
się koszty np.:
1. Budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją
niemieszkalnych obiektów budowlanych oraz istniejących budynków
mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
2. Zagospodarowania terenu;
3. Zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi,
wyposażenia i sprzętu
4. Zakupu sprzętu komputerowego
i oprogramowania
5. Zakupu środków transportu,
z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do
przewozu mniej niż 8 osób łącznie
z kierowcą.

fot. UM Oborniki

ZA POŚREDNICTWEM LGD MOŻNA UZYSKAĆ
DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH 4 DZIAŁAŃ:

3. ODNOWA I ROZWÓJ WSI

KTO MOŻE WNIOSKOWAĆ?
Beneficjentem może być gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek
wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca
status organizacji pożytku publicznego.

JAKIE DOFINANSOWANIE MOŻNA UZYSKAĆ?
W ramach tego działania można ubiegać się o refundację do 80% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 500.000 zł na jedną operację. Projekt musi być realizowany na terenie gminy wiejskiej, wiejsko- miejskiej
lub miejskiej, z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 000 mieszkańców.
Pomoc dla jednej miejscowości wynosi maksymalnie 500 000 w okresie
realizacji PROW 2007-2013.

NA CO MOŻNA POZYSKAĆ ŚRODKI?
JAK BĘDZIE OCENIANY PROJEKT?
Pierwszy etap oceny wniosku przez Radę LGD będzie
polegał na ocenie zgodności projektu z LSR. Następnie będą przyznawane punkty za spełnianie kryteriów
wyboru operacji:
1. Wnioskowana kwota pomocy wynosi:
▪ do 300 tys. zł – 1 pkt
▪ powyżej 300 tys. zł – 0 pkt
2. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi nie
więcej niż 50% planowanych kosztów kwalifikowanych operacji – 1 pkt
3. Realizacja operacji przyczyni się do zachowania
lub wykorzystania czynników stanowiących mocne
strony obszaru:
▪ walorów przyrodniczo-krajobrazowych – 1 pkt
▪ dziedzictwa historyczno-kulturowego – 1 pkt
▪ integracji społeczności lokalnej, więzi środowiskowych i sąsiedzkich – 1 pkt
4. Realizacja operacji spowoduje wzrost aktywności
społecznej mieszkańców – 2 pkt
5. Wnioskodawca jest członkiem LGD Kraina Trzech
Rzek – 2 pkt
6. Wnioskodawca ma siedzibę na obszarze objętym
LSR – 2 pkt

Koszty operacji mogą obejmować m.in.:
budowę, przebudowę, remont, wyposażenie budynków pełniących funkcje
rekreacyjne, sportowe i społecznokulturalne, kształtowanie obszarów o
szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, urządzanie
terenów zielonych, zagospodarowanie
zbiorników i cieków wodnych, rewitalizację obiektów zabytkowych, odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów
w budynkach architektury sakralnej,
zakup materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich.

fot. UMiG Murowana Goślina

ZA POŚREDNICTWEM LGD MOŻNA UZYSKAĆ
DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH 4 DZIAŁAŃ:

4. MAŁE PROJEKTY

KTO MOŻE WNIOSKOWAĆ?
Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, która
jest pełnoletnia, jest obywatelem państwa członkowskiego UE i zamieszkuje na obszarze objętym
LSR lub wykonuje działalność gospodarczą na
tym obszarze lub osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawy przyznają zdolność prawną,
posiadająca siedzibę na obszarze objętym LSR
lub prowadząca działalność na tym obszarze.
fot. UM Oborniki

JAKIE DOFINANSOWANIE MOŻNA UZYSKAĆ?
Wysokość pomocy to maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych operacji
ale nie więcej niż 25 tys. zł na jedną operację. Nie więcej niż 100 tys. zł na
beneficjenta w okresie wdrażania PROW 2007-2013.

NA CO MOŻNA POZYSKAĆ ŚRODKI?

JAK BĘDZIE OCENIANY PROJEKT?
Pierwszy etap oceny wniosku przez Radę LGD będzie
polegał na ocenie zgodności projektu z LSR. Następnie będą przyznawane punkty za spełnianie kryteriów
wyboru operacji:
1. Wnioskowana kwota pomocy wynosi:
▪ do 15 tys. zł – 1 pkt
▪ powyżej 15 tys. zł – 0 pkt
2. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi nie
więcej niż 50% planowanych kosztów kwalifikowanych operacji – 1 pkt
3. Realizacja operacji przyczyni się do zachowania
lub wykorzystania czynników stanowiących mocne
strony obszaru:
▪ walorów przyrodniczo-krajobrazowych – 1 pkt
▪ dziedzictwa historyczno-kulturowego – 1 pkt
▪ integracji społeczności lokalnej, więzi środowiskowych i sąsiedzkich – 1 pkt
4. Realizacja operacji spowoduje wzrost aktywności
społecznej mieszkańców – 2 pkt
5. Wnioskodawca jest członkiem LGD Kraina Trzech
Rzek – 2 pkt
6. Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na obszarze objętym LSR – 2 pkt
7. Wnioskodawca nie jest gminą lub instytucją kultury
dla której organizatorem jest jednostka samorządu
terytorialnego – 2 pkt

fot. UM Oborniki

Jako „mały projekt” można zrealizować
kursy dla przedsiębiorców, szkolenia
specjalistyczne, projekty edukacyjne,
warsztaty z zakresu ginących zawodów,
udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego (np.: kafejka internetowa),
organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych, promocję
lokalnej twórczości kulturalnej, kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów
i zwyczajów, kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła; utworzenie
lub zmodernizowanie bazy informacji
turystycznej oraz stron internetowych,
przygotowanie i wydanie folderów dot.
obszaru objętego LSR, budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury
turystycznej np. punktów widokowych,
miejsc wypoczynkowych, biwakowych,
szlaków wodnych, szlaków rowerowych,
szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub
dydaktycznych; odtworzenie zabytkowych
parków, zabezpieczenie pomników przyrody, oznakowanie i rozpowszechnianie
wiedzy o wartości i znaczeniu tych obiektów, odnowienie kapliczek, pomników,
zabytkowych ogrodzeń, bram, dzwonnic,
mostków, altan, odnowienie dachów lub
elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych
wojewódzką ewidencją zabytków, remont
lub wyposażenie muzeów, świetlic wiejskich; zakładanie kolektorów słonecznych,
instalacji pozwalających na wykorzystanie energii geotermalnej, wiatrowej lub
wodnej itp.

to nie tylko nabory wniosków…

fot. LGD Kraina Trzech Rzek

Co warto zobaczyć w

Widowisko plenerowe „Dzieje Murowanej Gośliny” - wystawiane podczas Jarmarku św. Jakuba, obejmuje tematycznie
historię Murowanej Gośliny od czasów powstania do II wojny
światowej. Widowisko współtworzy niemal 300 osób. Składa
się na nie naturalna sceneria przy kościele św. Ducha, noc,
światło, profesjonalne nagłośnienie, sceny batalistyczne,
pirotechnika a wszystko zakończone niecodziennym pokazem
fajerwerków.

fot. UMiG Mur
owana Goślina

KRAINIE TRZECH RZEK

Widowisko
“Dzieje Mu
rowanej Go
śliny”
www.dzieje
murowanej.p
l

fot. UMiG Murowana

Goślina

Powerade Suzuki MTB Marathon – wielkopolska
edycja maratonu startuje na os. Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie. Rozgrywana jest na
duktach Puszczy Zielonka na 3 dystansach: mini,
mega i giga. Ciekawostką jest podjazd na Dziewiczą Górę - 143 m.n.p.m. Jest to idealna okazja
na rozpoczęcie przygody z kolarstwem jak i dla
pasjonatów „dwóch kółek”.
Powerade Suz
uki MTB Marat
hon

www.mtbmara

Na torze motocrossowym w Obornikach
(jednym z najlepszych w Wielkopolsce)
odbywają się wysokiej rangi zawody: Motocross,
Motocross QUADÓW, CROSS COUNTRY, ENDURO
Mistrzostwa Polski Quadów, Otwarte Amatorskie
Mistrzostwa Ziemi Obornickiej w Kolarstwie
Górskim.

fot. UM Ob
orniki
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Jarmark św. Jakuba w Murowanej Goślinie
– nawiązująca tradycją do dawnych jarmarków
coroczna impreza organizowana z okazji imienin
patrona tutejszej parafii. Jest okazją do zaprezentowania wyrobów lokalnego rzemiosła, występu goślińskich zespołów, a także do spotkania
starszych mieszkańców gminy na „Światowym
Zjeździe Gośliniaków” czy wręczenia statuetek
Burmistrza dla zasłużonych ludzi kultury.

www.mur
owana-go

Dożynki będące tradycyjnym Świętem Plonów
przyciągają miłośników kultury i sztuki ludowej.
Dla podtrzymania dziedzictwa kulturowego Lokalna Grupa działania organizuje konkurs dożynkowy w trzech kategoriach: Najpiękniejszy wieniec
dożynkowy, Najpiękniejsze stoisko dożynkowe
oraz najciekawiej przystrojone obejście przydomowe.

h Rzek

Dożynki

Rezerwat torfowiskowy „Bagna Chlebowo” to
jedna z najciekawszych atrakcji gminy Ryczywół.
Występuje tutaj rzadka roślinność - rosiczka,
żurawina, bagno zwyczajne oraz zwierzęta
– bóbr, żmija zygzakowata, żuraw. Rezerwat jest
jedynym w Wielkopolsce przykładem wysokiego torfowiska i jednym z dwóch tego typu
rezerwatów w Polsce.

fot. B. Jeran

fot. LGD Kraina Trzec
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Biuro LGD zapewnia obsługę administracyjną Stowarzyszenia i jego organów. Pracownicy biura LGD pomagają wnioskodawcom w przygotowaniu projektów oraz
udzielają wszelkich informacji na temat Lokalnej Strategii
Rozwoju, wdrażanych działań i pracy Stowarzyszenia.

Biuro Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek
Ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76; 64-600 Oborniki
e-mail: biuro@kraina3rzek.pl
www.kraina3rzek.pl
Godziny otwarcia
poniedziałki: 7.00 – 16.00
wtorek-piątek: 7.00 – 15.00
Pracownicy
kierownik biura Renata Gembiak-Binkiewicz
tel. kom.: 791 222 764
e-mail: renata.gembiak@kraina3rzek.pl
specjalista ds. wdrażania LSR Małgorzata Najdek
tel. kom.: 883 777 918
e-mail: malgorzata.najdek@kraina3rzek.pl
specjalista ds. promocji Karolina Skowrońska
tel. kom.: 535 978 545
e-mail: karolina.skowronska@kraina3rzek.pl

Druk
Zakład Poligraficzny Tomasz Kędziora

