
Zgodnie z  treścią artykułu 
pt. „Zdobądź dofinansowanie 
z  UE” zamieszczonego w  na-
szym biuletynie z  maja 2014, 
informujemy o  możliwości 
otrzymania dofinansowania na 
działania z  zakresu Tworzenie 
i  rozwój mikroprzedsiębiorstw, 
Różnicowanie w kierunku dzia-
łalności nierolniczej oraz Odno-
wa i rozwój wsi. Termin składa-
nia wniosków został ustalony 
na 14 - 28.08.2014 r. Niestety 
to już naprawdę ostatni nabór 

LGD „Puszcza Kozienicka” zaprasza do udziału w Turnieju Oldbojów w Piłce Nożnej 
o Puchar LGD. Impreza odbędzie się 6.09.2014r. (sobota) na kompleksie sportowym 
„Orlik 2012” w Kozienicach, ul. Warszawska 72 (Zespół szkół nr 1). Chętne zespoły 
mogą zgłaszać swoje uczestnictwo do końca sierpnia. Liczba miejsc ograniczona. Bliż-
szych informacji udziela sędzia główny turnieju Maciej Bochnia tel. 509 050 714 oraz 
personel biura stowarzyszenia.
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2 miliony na rozwój Ziemi Kozienickiej - ostatnie nabory
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Serdecznie zapraszamy!!!

Michał Kusio Izabela Śmietanka Aleksandra WieczorekIrena Bielawska

w  tym okresie programowania 
(PROW na lata 2007 - 2013). 
Dotychczas przeprowadziliśmy: 
- 10 konkursów w ramach dzia-
łania „Małe projekty”. 
Wpłynęło 139 wniosków, na 
łączną kwotę 5 350 567 zł. 
W trybie konkursowym wybrali-
śmy 120 wniosków, których łącz-
na wartość wyniosła 4 924 497 zł. 
- 10 konkursów w ramach dzia-
łania „Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej”. 
Wpłynęło 28 wniosków, na łącz-
ną kwotę  5 840 629 zł. W trybie 
konkursowym wybraliśmy 26 
wniosków, których łączna war-
tość wyniosła 5 343 313 zł. - 10 
konkursów w ramach działania 
„Tworzenie i rozwój mikroprzed-
siębiorstw”. 
Wpłynęło 59 wniosków, na 
łączną kwotę 31 710 547 zł. 
W  trybie konkursowym wy-
braliśmy 45 wniosków, któ-
rych łączna wartość wyniosła 
17 429 705 zł. - 4 konkursy 
w  ramach działania „Odnowa 
i Rozwój Wsi”. 

Wpłynęło 16 wniosków, na łącz-
ną kwotę 4 496 780 zł. W try-
bie konkursowym wybraliśmy 
14 wniosków, których łączna 
wartość wyniosła 3 696 780 zł. 
Przykładowe projekty, które 
zostały zrealizowane w ramach 
powyższych działań prezentu-
jemy na stronie 2 biuletynu. 
Obecnie ogłaszane konkursy 
dotyczą działań: - Tworzenie 
i  rozwój mikroprzedsiębiorstw 
- limit dostępnych środków: 
437 126,69 zł, - Różnicowanie 
w kierunku działalności nierol-
niczej - limit dostępnych środ-
ków: 274 858,00 zł, - Odnowa 
i rozwój wsi - limit dostępnych 
środków: 1 335 924,55 zł. Wa-
runkiem sprawnego i  skutecz-
nego aplikowania jest to aby 
projekt przyczyniał się do re-
alizacji celów zawartych w Lo-
kalnej Strategii Rozwoju oraz 
wpisywał się w lokalne kryteria 
naboru. Wszelkie informacje są 
dostępne na stronie 
www.lgdkozienice.pl aaaaa 
oraz w  Biurze Stowarzyszenia – 

Kozienice, ul. Radomska 23. 
Osobom zainteresowanym udzie-
lamy bezpłatnej pomocy w przy-
gotowaniu wniosku: - za pośred-
nictwem poczty elektronicznej: 
biuro@lgdkozienice.pl,
- telefonicznie pod numerami: 
4836661899, 601217102,
- osobiście w biurze, w godzinach 
9:00 - 17:00.
Do Państwa dyspozycji pozo-
staje doświadczony zespół do-
radców: Michał Kusio, Irena 
Bielawska, Izabela Śmietanka, 
Aleksandra Wieczorek. Wszyst-
kich zainteresowanych miesz-
kańców naszego obszaru zapra-
szamy do skorzystania z dotacji 
unijnych za pośrednictwem na-
szego Stowarzyszenia. Życząc 
Państwu sukcesów w  realizacji 
własnych projektów zaprasza-
my do współpracy w  zakresie 
ich przygotowania i realizacji.

Marek Przedniczek
Prezes Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania
 „Puszcza Kozienicka”



 Dobre praktyki dla rozwoju Ziemi Kozienickiej
Poniższy artykuł poświęcony jest dobrym praktykom w  pozyskiwaniu oraz wykorzystywaniu środków unijnych. Jednocześnie 
w związku ze zbliżającymi się naborami wniosków, ma za zadanie zaprezentować Państwu przykłady projektów, które zostały 
zrealizowane za pośrednictwem naszego Stowarzyszenia. Tym razem przedstawiamy przedsięwzięcia w ramach działań: Odnowa 
i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Nowy plac zabaw - radość i zabawa
BENEFICJENT: Gmina Kozienice
WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 79 369, 69 zł 
KWOTA DOFINANSOWANIA:  51 622 zł
CELE OPERACJI: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w 
miejscowości Ruda - budowa placu zabaw - etap II

Warsztat samochodowy
BENEFICJENT: Adrian Pomarański 
WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 95 976,00 zł        
KWOTA DOFINANSOWANIA: 39 015 , 00 zł
CELE OPERACJI: Zakup wyposażenia do nowo otwieranego  
wyspecjalizowanego warsztatu samochodowego.

Laboratorium nowoczesnych technologii
BENEFICJENT: TELSAKO
WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 230 000 zł   
KWOTA DOFINANSOWANIA: 95 000 zł
CELE OPERACJI: Utworzenie ośrodka szkoleniowego oraz 
przeprowadzenie warsztatów z zakresu podstaw robotyki oraz 
nauk przyrodniczych.
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Odnowa i rozwój wsi

Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw


