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UMOWA RAMOWA 

W kwietniu zakończył się proces wyboru 

Lokalnych Grup Działania na nowy okres 

programowania. Nasza Lokalna Strategia 

Rozwoju otrzymała 209 punktów, co 

stanowiło 85,31% punktów możliwych do 

uzyskania. Tym samym w ogólnym 

rankingu województwa mazowieckiego 

LGD „Sierpeckie Partnerstwo” zajęło 11 

miejsce. 

W efekcie w dniu 17 maja 2016 roku                 

w obecności marszałka województwa 

Adama Struzika została podpisana umowa 

o warunkach i sposobie realizacji Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność objętego PROW 2014 – 2020, 

tzw. umowa ramowa. W imieniu Lokalnej 

Grupy Działania „Sierpeckie Partnerstwo” 

umowę podpisali: prezes zarządu Dariusz 

Kalkowski  oraz  skarbnik Jan Sugajski . 
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Ziemia Sierpecka to obszar, gdzie 

ludzie mają dobre warunki do życia, 

pracy i odpoczynku. 

To miejsce przyjazne dla 

mieszkańców oraz korzystne do 

rozwijania przedsiębiorczości 

lokalnej. 

Pierwsze nabory wniosków  

w zakresie wsparcia na wdrożenie 

operacji w ramach Strategii Rozwoju 

Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność (LSR) rozpoczną się      

w drugim półroczu 2016 roku. 

Termin naboru wniosków będzie 

ogłoszony na stronie Stowarzyszenia 

oraz w lokalnej prasie. W okresie 

naboru wniosków w biurze LGD i na 

spotkaniach dla gmin z powiatu 

sierpeckiego oraz Miasta Sierpc 

udzielane będzie doradztwo 

odnośnie możliwości uzyskania 

wsparcia i wypełnienia wniosków. 



 
CELE ZAWARTE W LOKALNEJ 

STRATEGII  ROZWOJU 

CEL OGÓLNY 1. ZRÓWN OWAŻON Y 

ROZWÓJ SEKTORA MIKRO  I MAŁYCH 

PRZEDSIĘBIORSTW NA O BSZARZE LSR 

Przedsięwzięcie 1.1.1.  

“Lokalne firmy podstawą zrównoważonej 

gospodarki”  

Grupą docelową są podmioty prowadzące 

działalność gospodarczą jako mikro i małe 

przedsiębiorstwa.  

Pomoc jest przyznawana na operacje         

w zakresie rozwijania działalności 

gospodarczej. Wsparcie w formie 

refundacji (zwrot poniesionych kosztów 

w ramach zrealizowanego zadania)         

od 50 tys. zł do 300 tys. zł.                   

Poziom dofinansowania 60% kosztów 

kwalifikowalnych, 70% kosztów 

kwalifikowalnych, w przypadku zakresu 

przetwórstwa lokalnych produktów 

rolnych. 

Przedsięwzięcie 1.2.1.  

“Nowe firmy w Sierpeckim Partnerstwie”  

W ramach operacji polegającej na 

utworzeniu nowego przedsiębiorstwa 

mogą się ubiegać osoby fizyczne, przede 

wszystkim osoby z grup 

defaworyzowanych. Wsparcie w postaci 

premii na założenie działalności 

gospodarczej wynosi 60 tys. zł. 

CEL OGÓLNY 2. POPRAWA JAKOŚCI 

ŻYCIA N A OBSZARZE LSR 

Przedsięwzięcie 2.1.1.  

“Nowoczesna infrastruktura podstawą 

jakości życia”  

Przedsięwzięcie skierowane jest do 

jednostek samorządu terytorialnego oraz 

organizacji pozarządowych. Realizacja 

przedsięwzięcia nastąpi poprzez budowę 

lub przebudowę ogólnodostępnej                  

i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej. 

Wsparcie finansowe od 50 tys. zł do 200 

tys. zł przy dofinansowaniu na poziomie 

63,63% kosztów kwalifikowalnych            

w przypadku JST, oraz 90% kosztów 

kwalifikowalnych dla organizacji 

pozarządowych. Premiowane będą 

projekty uwzględniające dostosowania 

infrastruktury oraz wyposażenia do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 

zakładające realizację celów 

środowiskowych i klimatycznych oraz 

realizację operacji w miejscowości 

zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. 

mieszkańców.  

  Przedsięwzięcie 2.2.1.  

“Kapitał ludzki społeczności sierpeckiej”  

Przedsięwzięcie będzie realizowane          

w formie projektu grantowego. Pomoc 

jest przyznawana na operacje w zakresie 

wzmocnienia kapitału społecznego, 

podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej 

w zakresie ochrony środowiska i zmian 

klimatycznych, także przy wykorzystaniu 

rozwiązań innowacyjnych. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane 

poprzez działania edukacyjne podnoszące 

wiedzę mieszkańców w zakresie ochrony 

środowiska i klimatu, w tym szkoleń. 

Maksymalna kwota pomocy na projekt 

grantowy to 10 tys. zł, dofinansowanie na 

poziomie 63,63% kosztów 

kwalifikowalnych - w przypadku JST, 

95% dla organizacji pozarządowych, 

spółdzielni, grup nieformalnych itp. 

Przedsięwzięcie 2.3.1.  

“Lokalna grupa działania animatorem 

życia społecznego”  

W ramach tego przedsięwzięcia 

przewidziano działania związane                 

z aktywizacją oraz realizację projektu 

współpracy. Aktywizacja obejmować 

będzie szkolenia dla pracowników oraz 

członków organów LGD, doradztwo 

biura, spotkania konsultacyjne, publikacje 

informacyjno – promocyjne, oraz 

wszelkie inne działania promocyjne LGD. 

W ramach projektu współpracy planuje 

się realizację 2 projektów, w tym 

współpracy międzynarodowej, którego 

celem będzie kultywowanie tradycji 

kulinarnych.   

CEL OGÓLNY 3. ODN OWA I  

ZACHOWAN IE DZIEDZICTWA LOKALN EGO 

OBSZARU SIERPECKIEGO PARTNERSTWA 

Przedsięwzięcie 3.1.1.  

“Odnowione dziedzictwo Ziemi 

Sierpeckiej ocalone od zapomnienia”  

Przedsięwzięcie będzie realizowane 

poprzez działania inwestycyjne 

przyczyniające się do podniesienia 

atrakcyjności turystycznej                            

i kulturalnej obszaru LSR oraz 

zachowania dziedzictwa lokalnego. 

Maksymalna kwota pomocy wynosić 

będzie  50 tys. zł na poziomie 

dofinansowania: 63,63% kosztów 

kwalifikowalnych - w przypadku JST, 

90% kosztów kwalifikowalnych - dla 

kościołów i związków wyznaniowych, 

organizacji pozarządowych itp.  

Przedsięwzięcie 3.2.1.  

“Lokalne inicjatywy promujące 

dziedzictwo Ziemi Sierpeckiej” 

Pomoc będzie realizowana poprzez 

inicjatywy oddolne, promujące lokalne 

dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe                               

i historyczne oraz inne atrakcje 

turystyczne i produkty lokalne. 

Maksymalna kwota pomocy 50 tys. zł, 

przy dofinansowaniu na poziomie 63,63% 

kosztów kwalifikowalnych- w przypadku 

JST, 95% kosztów kwalifikowalnych dla 

organizacji pozarządowych, spółdzielni, 

grup nieformalnych itp. Przedsięwzięcie 

będzie realizowane w formie projektu 

grantowego. 

 

 

W ramach pierwszego celu ogólnego                              

„ Zrównoważony rozwój sektora mikro      

i małych przedsiębiorstw na obszarze 

LSR” premiowane będą projekty tworzące 

nowe miejsca pracy, w tym dla osób          

z grup defaworyzowanych, mające 

innowacyjny charakter oraz realizujące 

cele środowiskowe i klimatyczne. 

 


