
Dofinansowania  
 
Tuż po Świętach Wielkanocnych, we wtorek 11 kwietnia 
ruszy nabór wniosków do konkursów Lokalnej Grupy 
Działania „Spichlerz Górnego Śląska” na dofinansowania projektów. O dotacje 
będą mogli starać się przedsiębiorcy, rolnicy, osoby fizyczne, gminy i lokalne 
stowarzyszenia. 
 
Do 24 kwietnia będzie można składać w biurze LGD w Koszęcinie wnioski o dotacje dla 
wszystkich czterech działań: 

 małe projekty (do 25 000 PLN na jeden projekt), 
 odnowa wsi (do 500 000 PLN), 
 tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (do 300 000 PLN), 
 różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (do 100 000 PLN). 

 
Do tej pory. 
W poprzednich latach we wszystkich konkursach złożono blisko 230 wniosków. 
Dofinansowane zostały m.in. powstanie restauracji „Pod Dębami” w Piłce w gminie 
Koszęcin, zakup profesjonalnego zestawu nagłośnienia w ramach różnicowania w 
kierunku działalności nierolniczej w Wojsce w gminie Tworóg, wydanie albumu 
promującego gminę Pilchowice, czy budowa miejsca rekreacyjno – sportowego 
przeznaczonego do użytku publicznego w miejscowości i gminie Rudziniec. 
 
Na co można otrzymać dofinansowanie? 
W zależności od działania można starać się o dofinansowanie m.in. na rozwój lub 
otwarcie firmy (preferowana branża turystyczna i okołoturystyczna), różnicowanie 
dochodów rolników w kierunku działalności innej niż rolnicza, inwestycje w gminie, małe 
inwestycje w sołectwach, wydawnictwa promocyjne, zakup strojów regionalnych, 
zachowanie i promowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, rozwój 
turystyki. W tym naborze przewidziano następujące pule środków do rozdania: 
 

Działanie Kwota przewidziana do rozdysponowania 

Małe projekty 800 000 zł 

Odnowa i rozwój wsi 500 000 zł 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 600 000 zł 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 200 000 zł 

 
 
Jak otrzymać dotację? 
Projekt (lub tzw. operacja) złożony do Spichlerza musi być zgodny z celami tzw. Lokalnej 
Strategii Rozwoju. Można ją znaleźć na stronie www.spichlerz.org.pl Cały dokument liczy 
ponad 100 stron. Najważniejsze jednak są cele LSR i kryteria wyboru projektów, 
które zajmują raptem kilka kartek. 
 



Projekt należy opisać we wniosku do pobrania z tej samej strony. W razie pytań można 
kontaktować się z biurem LGD w Koszęcinie. Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami 
należy złożyć do biura LGD, a potem czekać na ocenę. 
 
Biuro pomoże 
Na każdym etapie przygotowywania wniosku, można kontaktować się z biurem LGD. 
Pracownicy chętnie udzielą informacji lub pomogą w kwestiach problemowych. W trakcie 
trwania naboru dyżurować będzie specjalny doradca, z którym szczegółowo będzie 
można skonsultować wniosek. Zachęcamy do skontaktowania się z nim w celu uniknięcia 
niepotrzebnych błędów. 
 
Więcej informacji:                                                                       
BIURO LGD 
(34) 310 64 05 
biuro@spichlerz.info.pl 
www.spichlerz.org.pl  


