
Dalszy rozwój i nowe miejsca pracy 

dzięki LGD „Perły Mazowsza” 

W wyniku naboru wniosków 

przeprowadzonego w dniach  03.09 – 17.09 

2018r. do biura Lokalnej Grupy Działania  „Perły 

Mazowsza” spłynęło łącznie 39 wniosków na 

łączną sumę 2 861 118,00 PLN, z czego LGD 

mogła przyznać 1 400 000 PLN pomocy. Jest to 

duży zastrzyk finansowy, który przyczyni się do 

dalszego dynamicznego rozwoju i promocji 

regionu gmin należących do LGD „Perły 

Mazowsza”.  

Nabory wniosków dotyczyły otwarcia nowej 

firmy lub rozwoju już istniejących: 

1. Wsparcie dla tworzenia nowych 

podmiotów gospodarczych na terenie 

LGD – 560 000 zł.  

2. Wsparcie dla rozwoju podmiotów 

gospodarczych funkcjonujących na 

terenie LGD– 840 000. 

Tak jak w poprzednich latach, najwięcej 

wniosków pochodziło od podmiotów z terenu 

Góry Kalwarii oraz Gminy Tarczyn co ilustruję 

diagram. 

 

Wszystkie wnioski  zostały ocenione jako 

zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR).  

30 października br. Rada LGD wybrała 17 

projektów, które otrzymają wsparcie. 

Obecnie dokumentacja została przekazana 

do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego, gdzie zostanie zweryfikowana. 

Następnie zostaną podpisane umowy z 

beneficjentami przez wymienione instytucje. 

Pomoc finansowa uzyskana z naborów 

wniosków 03.09–17.09 2018r.  w ramach 

Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność i Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 – 2020, pozwoli na 

rozwój przedsiębiorczości na obszarze działania 

LGD Perły Mazowsza.  

Realizacja projektów pozwoli również na 

utworzenie nowych miejsc pracy, co przyczyni 

się do zmniejszenie bezrobocia na terenie LGD.  

 

Kolejne nabory wniosków zostaną 

przeprowadzone w przyszłym roku. 

 

 

Planowane zakresy tematyczne naboru 

wniosków, wraz z pulą dostępnych środków w 

roku 2019 to: 

1.1.1 Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej 

dla mieszkańców obszaru LGD – 240 000 PLN 

1.2.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury: budowa, remont połączony z 

modernizacją w tym doposażenie placów zabaw 

– 120 000 PLN 

1.3.1 Budowa dróg lokalnych oraz uzupełnienie 

istniejącej już infrastruktury drogowej – 570 000 

PLN 

1.4.1 Modernizacja w tym wyposażenie świetlic 

wiejskich – 120 000  PLN 

1.4.2 Rozwój obiektów sportowo rekreacyjnych 

–    120 000 PLN 

2.3.1 Rozwój obiektów infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej oraz szlaków 

turystycznych, edukacyjnych i ścieżek 

rowerowych – 240 000 PLN  

3.1.1 Wsparcie dla tworzenie nowych 

podmiotów gospodarczych na terenie LGD – 420 

000 PLN 

3.1.2 Wsparcie dla rozwoju podmiotów 

gospodarczych funkcjonujących na terenie LGD 

– 410 000 PLN 
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