
Przeczytaj koniecznie kiedy i na co możesz pozyskać środki.
Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez 
Społeczność dysponuje środkami finansowymi w wysokości 8 550 000 zł na lata 2016-2022.

Szukasz środków
  finansowych???

Nazwa
Wartość min. i maks. 
dofinansowania oraz 

% wsparcia
Alokacja konkursu

Planowany termin 
naboru

Powstanie 13 nowych podmiotów 
gospodarczych

50 000 zł - 100% 
(premia)

650 000 zł

I półrocze 2017 r.Powstanie 5 nowych podmiotów 
gospodarczych prowadzonych 
przez osoby do 35 roku życia

100 000 zł-100% 
(premia)

500 000 zł

Nazwa
Wartość min. i maks. 
dofinansowania oraz 

% wsparcia
Alokacja konkursu

Planowany termin 
naboru

Tworzenie lub rozwój działalności 
turystycznych i kulturalno-rozrywko-
wych wykorzystujących zasoby kul-
turowe i/lub naturalne obszaru LGD

Od 25 001 zł do 300 
000 zł do 70%

1 250 000

IX –X 2016 r.

Rozwój działalności gospodarczej
Od 100 000 zł do 

300 000 zł do 70%
2 000 000

II. Dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw na rozwój firmy:
Rozwój przedsiębiorczości w regionie wzmacniający potencjał istniejących firm i zwiększający ich 
konkurencyjność 

I. Dotacje dla osób fizycznych na założenie działalności:
Podejmowanie działalności gospodarczej prowadzące do rozwoju przedsiębiorczości w regionie 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”



Nazwa
Wartość min. i maks. 
dofinansowania oraz 

% wsparcia
Alokacja konkursu

Planowany termin 
naboru

Infrastruktura turystyczna, rekre-
acyjna i/lub kulturowa wykorzy-
stująca zasoby obszaru LGD

Od 50 000 zł 
do 300 000 zł 

do 70% dla prowa-
dzących działalność 

gospodarczą
do 100% dla innych

2 100 000 zł I półrocze 2017 r.

III. Dotacje na rozwój infrastruktury:
Budowa lub przebudowa, modernizacja niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturowej 

IV. Dotacje dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych 
i osób fizycznych:
Granty. Przykładowe typy działań:
 • Konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie, festyn, akcja społeczna itp.
 • Zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie więcej niż 50% kosztów. 
 • Wzmocnienie kapitału społecznego.
 • Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Nazwa
Wartość min. i maks. 
dofinansowania oraz 

% wsparcia
Alokacja konkursu

Planowany termin 
naboru

Organizacja wydarzeń kulturalnych 
na obszarze LGD z wykorzysta-
niem zasobów obszaru

Od 10 000  
do 40 000

do 80%
300 000 zł II półrocze 2016 r.

Zagospodarowanie czasu wolnego 
mieszkańcom

Od 10 000 do 30 000
do 95%

300 000 zł I półrocze 2017 r.

Ekologia i ekoturystyka – promo-
cja i wsparcie działań pozytywnie 
wpływających na ochronę środo-
wiska oraz przeciwdziałających 
zmianom klimatu

Od 10 000 
 do 45 000

do 95%
300 000 zł I półrocze 2017 r.

Wydarzenia promujące zdrowy 
styl życia mieszkańców i turystów 
– prozdrowotność

Od 10 000  
do 30 000

do 95%
300 000 zł II półrocze 2017 r.

Działania promujące pasje miesz-
kańców

Od 5 000 do 15 000
do 95%

300 000 zł II półrocze 2019 r.

Rozwój i promocja obszaru z wy-
korzystaniem zasobów dziedzic-
twa kulturowego i/lub naturalnego 
LGD

Od 10 000 do 30 000
do 95%

300 000 zł I półrocze 2021 r.

 Szczegóły na stronie internetowej: www.bialelugi.pl

 Skontaktuj się z nami: 41/307-26-44

 biuro@bialelugi.pl www.facebook.com/LGD.Biale.Lugi


