
MAŁE PROJEKTY 
Celem  małych  projektów  jest  poprawa  jakości  życia  oraz  większe  zróżnicowanie  działalności  gospodarczej  na 
obszarze działania LGD. 

Beneficjent 
1)  Osoby  fizyczne  będące  obywatelami  państw  członkowskich  UE,  pełnoletnie,  zamieszkałe  na  obszarze  LSR  lub 
wykonujące działalności na tym obszarze
2) Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy nadają zdolność prawną 
działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku 
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, lub utworzone 
na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub 
prowadzące działalność na tym obszarze.

Forma pomocy 

Poziom  dofinansowania  w  przypadku  małych  projektów  nie  może  przekraczać  70%  kosztów  kwalifikowalnych. 
Wnioskodawca  musi  zagwarantować  maksymalnie  20%  wkładu  własnego  finansowego  i  10%  wkładu  rzeczowego. 
Maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi 25 tys. złotych.

Zakres wsparcia 
• organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności z

                     obszaru objętego LSR
• promocję  i  rozwój  lokalnej  aktywności,  w  tym promocji  lokalnej  twórczości  kulturalnej  i  artystycznej,  z 

wykorzystaniem  lokalnego  dziedzictwa  kulturowego,  historycznego  oraz  przyrodniczego  (w  tym  zakupu 
strojów, eksponatów i innego wyposażenia dla zespołów artystycznych

•  rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, 
• inicjowanie  powstawania,  rozwoju,  przetwarzania,  wprowadzenia  na  rynek  oraz  podnoszenia  jakości 

produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach i produktach rolnych i 
leśnych oraz tradycyjnych sektorach gospodarki,

• organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze objętych działalnością LGD
• zakupu i nasadzania tradycyjnej roślinności oraz starych odmian roślin,
•   renowacji,  zabezpieczenia  i  oznakowania  przydrożnych  kapliczek,  pomników  przyrody,  odkrywek 

geologicznych i innych miejsc i budowli charakterystycznych dla danej miejscowości i istotnych dla realizacji 
LSR wraz z uporządkowaniem terenu wokół tych miejsc

• odnawiania elewacji i dachów prywatnych budynków wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków
• inwestycji służących utrzymaniu i kultywowaniu tradycyjnych zawodów i rzemiosła oraz inwestycji służących 

wspieraniu twórczości lokalnej lub ludowej
• budowy/odbudowy małej infrastruktury turystycznej,
• zakupu wyposażenia świetlic wiejskich i ich remont.

LRS Vistula-Terra Culmensis zakłada realizację projektów głównie w zakresie:
• oznakowania szlaków i miejsc turystycznych 
• oznakowania atrakcji turystycznych
• zagospodarowania ciekawych miejsc turystycznych 
• stworzenie wspólnej strony internetowej 
• sukcesywnego porządkowania starych cmentarzy 
• odtwarzania starych sadów przydomowych (tradycyjne odmiany)
• organizacji imprez promujących produkt lokalny oraz zasoby przyrodniczo-kulturowe obszaru 
• tworzenia punktów informacji turystycznej (przewodnicy turystyczni sprzedaż map, folderów, widokówek)
• szkoleń z zakresu przedsiębiorczości 
• szkoleń z zakresu energii odnawialnej
• wyposażenia grup rekonstrukcyjnych m.in. „Twierdza Chełmna”
• organizacji pikników historycznych – żywe lekcje historii
• zabezpieczenia i uporządkowania terenów wokół fortów
• rozwój bazy turystycznej wokół jezior 
• porządkowania parków przydworskich.
• festynów tematycznych integrujących społeczność lokalną 
• polepszania dostępu do informacji
• warsztatów związanych z dziedzictwem historycznym Ziemi Chełmińskiej
• rozwoju zespołów ludowych i artystycznych kultywujących wartości lokalne kulturowe
• ożywienia świetlic wiejskich
• tworzenia Ligi Siatkówki
• tworzenia Ludowych Zespołów Sportowych
• budowy placów wiejskich zabaw 
• aktywizacja świetlic wiejskich (przedszkola, kółka zainteresowań, uniwersytety III wieku)
• integracja osób niepełnosprawnych, 
• remonty, naprawa nagrobków cmentarnych oraz kapliczek i figurek przydrożnych.


