KARTA PROJEKTU
DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „NATURA I KULTURA”
I. Tytuł projektu

II. Wnioskodawca (nazwa lub imię i nazwisko, adres)

III. Numer identyfikacyjny wnioskodawcy

IV. Numer wniosku

V. Rodzaj wnioskodawcy (zaznacz stawiając obok w kratce znak X)
Rolnik lub domownik
Mikroprzedsiębiorca
(do 10 pracowników)
Organizacja pozarządowa
Jednostka samorządu terytorialnego
Związek kościelny
Inny: …………………………………......
VI. Krótki opis zamierzonych działań

VII. Cele projektu (prosimy o zaznaczenie znakiem X w pierwszej kolumnie, do realizacji którego
celu przyczynia się dany projekt)
Cel 1: Poprawa jakości życia w tym warunków zatrudnienia
1.1 Poprawa oferty rekreacyjno-sportowej i kulturowej
1.2 Rozwój alternatywnych źródeł zarobkowania, w tym przedsiębiorczości opartej na
zasobach lokalnych
1.3 Aktywność społeczna i inicjatywa lokalna, jako sposób rozwoju kapitału ludzkiego
Cel 2: Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze wsi mazowieckiej bazą zrównoważonego rozwoju
2.1 Rozwój turystyki na obszarze LGD ze szczególnym uwzględnieniem turystyki
weekendowej
2.2 Zachowanie i wykorzystanie zasobów przyrodniczych i naturalnych,
2.3 Zachowanie i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i historycznego wsi
mazowieckiej ze szczególnym uwzględnieniem tradycji regionalnych
2.4 Promocja obszaru LGD „Natura i Kultura”
Inny

………………………………………………………………………………………...……

……………………………………………………………………………………………….
VIII. Przedsięwzięcia projektu (prosimy o zaznaczenie znakiem X w pierwszej kolumnie, do
realizacji którego przedsięwzięcia przyczynia się dany projekt)
P1 Kultywowanie i rozwój tradycji, w szczególności związanej z kulturą kołbielską
P2 Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, w szczególności małych firm bazujących na
zasobach lokalnych

P3 Ochrona i eksponowanie zabytków i obiektów posiadających wartość historycznokulturalną dla obszaru Partnerstwa „Natura i Kultura”
P4 Rozwój oferty turystycznej ze szczególnych uwzględnieniem turystyki weekendowej
wykorzystującej położenie obszaru "Natura i Kultura" w pobliżu Warszawy
P5 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych
P6 Upowszechnienie sportu i rekreacji jako sposobu na podniesienie jakości i zadowolenia
z życia na obszarze Partnerstwa
P7 Organizacja wolnego czasu ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku łączącego
pokolenia
P8 Edukacja na rzecz rozwoju obszaru. Zrównoważony rozwój uwzględniający
wykorzystanie i ochronę lokalnych zasobów
P9 Aktywizacja działań pro-społecznych obejmujących różne grupy wiekowe oraz
promocja samorządności na obszarze Partnerstwa
P10 Wspieranie edukacji pozaszkolnej i rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży jako
sposób wyrównywania szans środowiskowych
IX. Źródła finansowania (znacz znakiem X w kratce obok)
Oś 3 – Różnicowanie w kierunku
Oś 4 –
działalności nierolniczej; Odnowa i
Małe projekty
rozwój wsi; Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw
X. Termin (czas realizacji) – prosimy podać lata i miesiące oraz czas trwania w miesiącach
XI. Procentowy udział wkładu własnego beneficjenta

XII. Siedziba wnioskodawcy
Miejscowość powyżej 1000 mieszkańców
Miejscowość poniżej 1000 mieszkańców
XIV. Wielkość zatrudnienia wnioskodawcy
1 pracownik
2 pracowników
Powyżej 2 pracowników
Nie dotyczy
XV. Ilość tworzonych miejsc pracy
W wyniku realizacji operacji nie są tworzone nowe miejsca pracy
Jedno
Powyżej jednego
XVI. Partnerzy projektu

XVII. Działalność, której dotyczy operacja jest oparta o wykorzystanie lokalnych zasobów:
gospodarczych (w szczególności: lokalna infrastruktura gospodarcza, lokalni
kontrahenci)
kulturowych lub historycznych lub przyrodniczych
XVIII. Operacja jest komplementarna w stosunku do innych operacji realizowanych na obszarze
wdrażania LSR (wyrażone poprzez uzupełnianie i powiązanie z innymi operacjami wdrożonymi i
wdrażanymi oraz planowanymi do wdrożenia na obszarze LSR – w ramach planowanych
przedsięwzięć)
operacja jest komplementarna (uzupełnia i jest powiązana) z innymi operacjami

realizowanymi w ramach LSR w danej miejscowości
operacja jest komplementarna (uzupełnia i jest powiązana) z innymi operacjami
realizowanymi w ramach LSR w danej gminie
operacja jest komplementarna (uzupełnia i jest powiązana) z innymi operacjami
realizowanymi w ramach LSR – w skali całego obszaru LSR (co najmniej jednej
miejscowości z każdej gminy)
XIX. Planowane rezultaty (operacja przyczynia się do rozwoju np. turystyki, sportu, rekreacji,
przedsiębiorczości, integracji społecznej, kultury lub wykorzystania tradycji, historii)

XX. Czy Projekt jest innowacyjny
Tak, uzasadnienie

Nie
XXI. Budżet
Zakres rzeczowy
Operacji
(grupy zadań na podstawie ZRF)

1
2
3
4
5
6
RAZEM
XXII. Wnioskowana kwota pomocy

XXIII. Kontakt
Imię i nazwisko
Adres
E-mail
Telefon

Koszt
kwalifikowany
[zł]

VAT [zł]
(w przypadku
wnioskodawców nie
kwalifikujących VAT-u
należy wpisać „0,00”)

Koszt całkowity
[zł]

