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Gmina
Liczba ludności 

(31.12.2013)

Czarna Białostocka 11.763

Knyszyn 4.892

Michałowo 7.057

Supraśl 14.342

Wasilków 15.184

Zabłudów 9.173

Dobrzyniewo Duże 8.698

Gródek 5.531

Jasionówka 2.939

Juchnowiec Kościelny 15.292

RAZEM LGD 94.871

LGD Puszcza Knyszyoska na tle województwa podlaskiego



LGD Puszcza Knyszyoska w perspektywie finansowej 
2007-2013

Działanie
Limit środków z 

umowy

Środki 

wypłacone

Pozostałe 

środki

% 

wykorzys

tania

Liczba 

projektów

Małe Projekty 6 407 786,68 5 772 215,46 635 571,22 90,08 245

Odnowa i rozwój 

wsi
3 607 348,32 3 554 721,18 52 627,14 98,54 29

Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębior

stw

1 750 580,50 1 725 697,00 24 883,50 98,58 8

Różnicowanie w 

kierunku 

działalności 

nierolniczej

344 868,50 344 868,50 0,00 100,00 6

Razem 12 110 584,00 11 397 502,14 713 081,86 94,11 288



Budżet LSR  2014-2020

Zakres 
wsparcia

PROW EFS EFRR Fundusz 
wiodący

RAZEM (zł)

Realizacja LSR 11 000 000,00 8 385 884,00 9 878 066,00 - 29 263 950,00

Współpraca 220 000,00 - - - 220 000,00 

Koszty bieżące - - - 3 050 000,00 3 050 000,00

Aktywizacja - - - 400 000,00 400 000,00

RAZEM (zł) 11 220 000,00 8 385 884,00 9 878 066,00 3 450 000,00 32 933 950,00



Projekty współfinansowane ze środków Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego
Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
na lata 2014-2020:

SENIOR – OBYWATEL PK  (realizowany od maja do 
grudnia 2015 r. )

SENIOR – AKTYWNY OBYWATEL PUSZCZY KNYSZYOSKIEJ 
(realizowany od lipca do grudnia 2016 r. )

AKTYWNI SENIORZY - ŚWIADOMI OBYWATELE  
(realizowany od maja do października 2017 r.)

AKTYWNI SENIORZY – PARTYCYPACJA SPOŁECZNA OSÓB 
60+ W PUSZCZY KNYSZYOSKIEJ (realizowany będzie od 
kwietnia do listopada 2018 r.)

Dodatkowe projekty realizowane przez LGD Puszcza Knyszyoska 

LGD jest partnerem w projektach RPO WP 2014-2020:

• „SZANSA – integracja społeczna mieszkaoców gminy Michałowo”, 7.1. RPO WP 2014-2020,
realizowany od 01.01.2017r. do 30.06.2018.

• „Razem lepiej”, 7.1. RPO WP 2014-2020, projekt realizowany w terminie 01.04.2017. – 30.09.2018.



LGD Puszcza Knyszyoska - PODPISANE UMOWY
z PROW:
- NABÓR nr 2/2016 PRZEDSIĘWZIĘCIE II.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej, na operacje z zakresu: Rozwój 
przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośd przez 
rozwijanie działalności gospodarczej - 8 przedsiębiorców.

- NABÓR nr 2/2017 PRZEDSIĘWZIĘCIE II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna w Puszczy 
Knyszyoskiej, na operacje z zakresu tematycznego: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - 11 wnioskodawców.

- NABORY nr 3/2017 I 8/2017 PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności, z 
zakresu tematycznego: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 
rekreacyjnej lub kulturalnej - 6 wnioskodawców.

- NABÓR nr 5/2017 PRZEDSIĘWZIĘCIE III.2.3. Inkubator Inicjatyw Lokalnych na rzecz budowania kapitału społecznego, 
zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym z zakresu 
tematycznego: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie 
ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązao innowacyjnych - 1 wnioskodawca.

- NABÓR nr 6/2017 PRZEDSIĘWZIĘCIE III.1.1. Promocja obszaru, w tym promowanie produktów i usług lokalnych, z 
zakresu tematycznego: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - 1 wnioskodawca.



LGD Puszcza Knyszyoska - PODPISANE UMOWY

Z EFS:

- NABÓR nr 4/2016 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA I.1.2 Usługi reintegracji społeczno –
zawodowej oraz wsparcia zatrudnienia (DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i 
kształtowanie kapitału społecznego, Typ projektu nr 7, RPOWP 2014-2020) - 2 
podpisane umowy: Centra Integracji Społecznej.

z EFRR:
- NABÓR nr 3/2016 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA I.2.3. Udostępnianie społeczności 
dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyoska (DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz 
rozwoju lokalnego, Typ projektu nr 7- Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego) 
- 4 podpisane umowy: parafie.





Interwencja w ramach działania 8.6 (EFRR) – typy przedsięwzięd: 
1) OZE: 

- instalacje OZE w gospodarstwach domowych (z wykorzystaniem energii słooca, wiatru, ziemi, wody, 
biogazu oraz biomasy); 

- budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw.  

2) Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (z wyłączeniem wymiany źródeł ciepła na piece 
węglowe). 

3) Wymiana pokrycia dachowego z azbestu. 

4) Przydomowe oczyszczalnie ścieków: 

Warunek: Na obszarach objętych KPOŚK (Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych) w 
aglomeracjach od 2 tys. do 10 tys. RLM pod warunkiem zidentyfikowania obszarów o zabudowie 
rozproszonej, gdzie rachunek ekonomiczny będzie uzasadniał taki rodzaj inwestycji. 

5) Ochrona bioróżnorodności i klimatu: 

- projekty związane z łagodzeniem skutków zmiany klimatu sprzyjające odbudowie cennych ekosystemów; 

- zbiorniki retencyjne: 

Warunek: Projekty spełniające warunki określone w artykule 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

- projekty rozwijające infrastrukturę związaną z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na 
obszarach cennych przyrodniczo, m. in. szlaki turystyczne, mała infrastruktura turystyczna (wraz z działaniami 
z zakresu edukacji ekologicznej, stanowiącymi element uzupełniający projektu). 



Interwencja w ramach działania 8.6 (EFRR) – typy przedsięwzięd:
6) Projekty z zakresu społeczeostwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz 
rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych.  Warunek: Inwestycje w „twardą infrastrukturę” będą 
dopuszczalne w ograniczonym zakresie, wyłącznie jako element uzupełniający projekt. 

7) Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego, m.in.: 

- prace konserwatorskie, restauratorskie, odbudowa, przebudowa obiektów zabytkowych (wpisanych do 
rejestru lub ewidencji zabytków); 

-budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz kompleksowe zagospodarowanie 
terenu wokół obiektów. 

8) Projekty z zakresu infrastruktury społecznej: 

- infrastruktura związana z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową, m.in. przebudowa, remont, 
modernizacja, adaptacja i wyposażenie istniejących obiektów infrastruktury społecznej z przeznaczeniem 
na warsztaty, kluby i centra integracji społecznej, świetlice środowiskowe, centra aktywności lokalnej dla 
dzieci i młodzieży; 

- infrastruktura związana z deinstytucjonalizacją usług społecznych takich jak opieka nad osobami 
zależnymi, tj. dziedmi do lat 3, osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnością, osobami chorymi 
psychicznie; 

-modernizacja infrastruktury służącej wsparciu osób niepełnosprawnych, łączącej funkcje rehabilitacyjne, 
terapeutyczne, noclegowe. 



Interwencja w ramach działania 8.6 (EFRR) – typy przedsięwzięd:

9) Rewitalizacja małej skali: 

- projekty mające na celu uporządkowanie i zagospodarowania przestrzeni publicznej; projekty służące 
poprawie bezpieczeostwa publicznego; przebudowa i adaptacja zdegradowanych obiektów, terenów i 
przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: kulturalnych, społecznych, edukacyjnych; 

- projekty mające na celu ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni; 

- projekty służące udostępnieniu terenów dla mieszkaoców. 

10) Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego, mające na celu: 

- utworzenie nowych miejsc w ramach edukacji przedszkolnej; 

- dostosowanie infrastruktury do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym i przygotowanie zaplecza socjalno-
bytowego dla dzieci i nauczycieli, w szczególności w przypadku konieczności dostosowania obiektu do 
potrzeb osób z niepełnosprawnością. 



Interwencja w ramach działania 9.1 (EFS) – typy przedsięwzięd:

1) Programy podnoszące aktywnośd i mobilnośd zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób 
biernych zawodowo, obejmujące m.in.: wsparcie psychologiczno-doradcze, poradnictwo zawodowe, 
pośrednictwo pracy, staże, praktyki zawodowe. 

2) Organizacja opieki nad dziedmi do lat 3 w formach pozainstytucjonalnych (opiekun dzienny). 

3) Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząd prowadzenie działalności gospodarczej, 
obejmujące m.in. indywidualne doradztwo w zakresie przygotowania biznesplanu, dotację inwestycyjną, 
wsparcie pomostowe i specjalistyczne.  

4) Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez, m.in.: 

• Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego wyłącznie dla dzieci z niepełnosprawnościami; 

• Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami; 

• Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse 
edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów u dzieci. 

• Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania 
przedszkolnego niezbędnych do pracy z dziedmi w wieku przedszkolnym, 

• Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych. 



Interwencja w ramach działania 9.1 (EFS) – typy przedsięwzięd:

5) Wparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR, np. 

• Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach i placówkach systemu oświaty; 

• Kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę sytemu oświaty prowadzącą kształcenie 
ogólne w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i 
edukacyjnymi.

6) Programy aktywności lokalnej – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych 
objętych rewitalizacją odbywające się z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji, np.:

• Instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest przywrócenie lub 
wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności; 

• Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu 
decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe 
oraz umiejętności pożądane na rynku pracy; 

• Instrumenty aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu 
wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy (łącznie z działaniami w zakresie aktywizacji 
zawodowej). 



Interwencja w ramach działania 9.1 (EFS) – typy przedsięwzięd:

7) Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS.

8) Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z 
niepełnosprawnościami w ramach ZAZ i WTZ.

9) Wsparcie usług opiekuoczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z 
niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności, np.

• Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania miejsc świadczenia usług opiekuoczych w formie stałych lub 
krótkookresowych miejsc pobytu dziennego lub pobytu całodobowego. 

10) Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuoczo-wychowawcze, 
dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, np.

• Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i 
młodzieży, m.in. ogniska wychowawcze i koła zainteresowao, świetlice środowiskowe, świetlice 
socjoterapeutyczne, kluby młodzieżowe organizujące zajęcia socjoterapeutyczne; 

• Wsparcie rodzin w rozwoju i samodzielnym wypełnianiu funkcji społecznych poprzez konsultacje i 
poradnictwo specjalistyczne, poradnictwo rodzinne poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, terapia 
dla rodzin dotkniętych przemocą, mediacja, usługi dla rodzin z dziedmi. 



Dziękuję za uwagę!
LGD Puszcza Knyszyoska

ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl 

Tel: 85 710 88 50

www.puszczaknyszynska.org

http://www.puszczaknyszynska.org/

