
 

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2014-2020 

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w 
ramach inicjatywy LEADER  

(RLKS – rozwój lokalny  
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 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 

inwestująca w obszary wiejskie 

poddziałanie 19.1: „Wsparcie przygotowawcze”  

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 

 



Podejście Leader będzie realizowane na następujących obszarach 
kwalifikujących się do wsparcia: 

1) gminy wiejskie 

2)   gminy miejsko-wiejskie i gminy miejskie z wyłączeniem  
miast powyżej 20 000 mieszkańców. 

 

Jedna Lokalna Strategia Rozwoju będzie realizowana na obszarze 
zamieszkanym przez minimum 30 000 i maximum 150 000 
mieszkańców i obejmującym obszar przynajmniej 2 gmin. 

 



Obszar LGD Partnerstwo Ducha Gór 
2014-2020 

Liczba mieszkańców LGD PDG: 52.755 mieszkańców – obszar wiejski 

Z uwzględnieniem Jeleniej Góry: 134.74 mieszkańców 



19.1. Wsparcie przygotowawcze (LGD) 

19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność (beneficjenci, LGD) 

19.3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie 
projektów współpracy z lokalną grupą działania (LGD) 

19.4. Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji 
(LGD) 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez 

społeczność)  



Pomoc przyznawana jest na operacje w zakresie: 
 

1. Wspieranie udziału społeczności lokalnej  
w realizacji LSR lub wzmocnienie kapitału 
społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy 
społeczności lokalnej w zakresie ochrony 
środowiska i zmian klimatycznych, także  
z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 

 

19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność  



Pomoc przyznawana jest na operacje w zakresie: 
 

2. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR: 
 

a) podejmowanie działalności gospodarczej podlegającej 
rejestracji w odpowiedniej ewidencji lub w rejestrze 
przedsiębiorców  

b) dywersyfikacja źródeł dochodu w gospodarstwie 

c) tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego 

d) rozwijanie przedsiębiorstw 

e) podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR,  
w powiązaniu z operacjami, o których mowa w lit. a, b, c i d 



Warunki dla operacji typu 2 a) podejmowanie działalności 
gospodarczej i 2 b) dywersyfikacja źródeł dochodu w 
gospodarstwie: 
- wnioskodawca nie jest na KRUS z mocy ustawy, chyba że 

rozpoczyna działalność w zakresie dz. gospodarczej 
polegającej na przetwarzaniu produktów rolnych. 

- podejmowanie działalności gospodarczej: zarejestrowanie  
i prowadzenie tej działalności; podmiot przez co najmniej 
rok nie był wpisany do rejestru/ewidencji działalności 
gospodarczej. 

- utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy  
(w tym samozatrudnienie). 

- pomoc może być przyznana tylko raz danemu podmiotowi. 
 

 



Warunki dla operacji typu  
2 d) rozwijanie przedsiębiorstw: 
 

- wnioskodawca prowadzi mikroprzedsiębiorstwo  
lub małe przedsiębiorstwo 

- uzyskanie pomocy powyżej 25.000 zł wymaga utworzenia  
co najmniej 1 miejsca pracy 

- podmiotowi, który otrzymał pomoc na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, pomoc na rozwój tej działalności może być 
przyznana nie wcześniej niż po upływie 2 lat  
od dnia przyznania tej pomocy 

- pomoc w zakresie działalności przetwórczej tylko dla 
podmiotów, którym nie przyznano pomocy ani na tworzenie 
inkubatora przetwórstwa lokalnego, ani w ramach działania 
„Pomoc na inwestycje w przetwórstwo/marketing i rozwój 
produktów rolnych” 



Warunki dla operacji typu 2 c) tworzenie i rozwój 
inkubatorów przetwórstwa lokalnego: 
 

- przez inkubator przetwórstwa lokalnego produktów 
rolnych rozumie się infrastrukturę służącą 
przetwarzaniu produktów rolnych objętych  
i nieobjętych zał. nr 1 do TFUE. 

 

- przez przetwarzanie produktu rolnego rozumie się 
wszelkie czynności wykonywane na produkcie 
rolnym, w wyniku których powstaje produkt 
wymieniony w zał. nr 1 do TFUE albo inny produkt,  
z wyjątkiem wykonywanych w gospodarstwach 
czynności niezbędnych do przygotowania produktów 
zwierzęcych lub roślinnych do pierwszej sprzedaży 



Warunki dla operacji typu 2 c) tworzenie i rozwój 
inkubatorów przetwórstwa lokalnego, cd.: 
 

- inwestycja zakłada udostępnianie powstałej 
infrastruktury działającym na obszarze objętym LSR 
producentom rolnym, podejmującym działalność 
gospodarczą polegającą na przetwarzaniu produktów 
rolnych 
 

- jeden przedsiębiorca nie może uzyskać pomocy zarówno 
na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego,  
jak i na rozwój przedsiębiorczości (konflikt) 

 



Pomoc przyznawana jest na operacje w zakresie:  

3. Tworzenie sieci podmiotów prowadzących 
działalność na obszarze objętym LSR, 
współpracujących w zakresie: 

- świadczenia usług turystycznych 

- krótkich łańcuchów żywnościowych 

- rynków zbytu produktów i usług lokalnych 
 



 
 

 

 

Warunki dla operacji typu 3: Tworzenie sieci podmiotów 
prowadzących działalność na obszarze objętym LSR (…): 
 

- operacja zakłada współpracę co najmniej 2 podmiotów, 
których działalność jest ukierunkowana na tworzenie krótkich 
łańcuchów żywnościowych, rynków lokalnych lub 
świadczenia usług turystycznych (niniejsze wsparcie nie 
dotyczy tworzenia grup producentów, grup operacyjnych  
na rzecz innowacji…) 

- podmioty ubiegające się o pomoc przedłożą dokument 
potwierdzający zawarcie porozumienia o realizacji operacji  
w partnerstwie (dane partnerów, określenie ich roli w 
realizacji zadań, cele, budżet, zobowiązania partnerów itp.) 
 



Pomoc przyznawana jest na operacje w zakresie:  
 
4. Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych  

z wyłączeniem targowisk 
5. Zachowanie dziedzictwa lokalnego,  

tj. specyficznego dla danego obszaru 
6. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury:  
a) turystycznej lub rekreacyjnej  
b) kulturalnej 
c) drogowej gwarantującej spójność terytorialną  
 w zakresie włączenia społecznego 



Pomoc przyznawana jest na operacje w zakresie: 
 

7. Promowanie: produktów lub usług lokalnych, 
rynków zbytu produktów i usług lokalnych, 
turystyki, rekreacji lub kultury 

 



Pomoc przyznawana jest pod warunkiem: 
 

- zgodnie z ww. zakresami 

- niefinansowanie z innych funduszy strukturalnych, 
Funduszu Spójności, innych instrumentów finansowych UE 

- realizacja nie dłużej niż 2 lata 

- nie dłużej niż do 31. XII 2020 r. 

- inwestycje – tylko na obszarze LGD 

- prawo dysponowania nieruchomością 

- biznesplan (nie dotyczy: niekomercyjnej infrastruktury 
przetwórczej, turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej lub 
drogowej, a także operacji szkoleniowych, promocyjnych  
i kultywowania dziedzictwa lokalnego) 



Operacje NIE MOGĄ DOTYCZYĆ: 
 

- świadczenia usług rolniczych 
- produkcji i przetwórstwa ryb, mięczaków i skorupiaków 
- działalności o skali, która nie może być realizowana  

w ramach LSR (górnictwo, hutnictwo, transport lotniczy, 
transport kolejowy…) 

- organizacji wydarzeń cyklicznych, za wyjątkiem wydarzenia 
inicjującego cykl wydarzeń lub specyficznego dla danej LSR, 
wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym za wydarzenie 
cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż raz, 
poświęcone tej samej tematyce w całości lub części 

- promocji indywidualnego przedsiębiorcy, jego produktów  
i usług 

- zaspokajania osobistych potrzeb wnioskodawcy 



 Beneficjenci: 
 

 Osoby fizyczne: UE, pełnoletnie, zamieszkałe na terenie LGD  
lub podejmujące/prowadzące działalność gospodarczą, której miejsce wykonywania 
wskazane w odpowiednim rejestrze znajduje się na tym obszarze. 

 Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 
którym ustawy przyznają zdolność prawną, których siedziba bądź oddział znajduje 
się na terenie LGD z wyłączeniem województwa 

 LGD:  na projekty grantowe oraz operacje własne 

 O grant w ramach projektu grantowego mogą ubiegać się także Jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność  
oraz posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR.  
Umowa podpisywana jest z podmiotem, w skład którego wchodzi ta jednostka. 
 

Grantobiorcy to podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej  
i nie deklarujące jej podjęcia! 



Beneficjentem może być LGD jedynie w przypadku: 

- Projektów grantowych – składających się z szeregu 
grantów, realizowanych przez podmioty działające  
na obszarze objętym LSR.  
Granty są komplementarne – przyczyniają się łącznie  
do założonych dla danego projektu grantowego celów  
i wskaźników. 

- Operacji własnych – z zastosowaniem 
niedyskryminującej i przejrzystej procedury wyboru, 
pozwalającej unikać konfliktu interesów. 

 



LGD jest wskazana jako beneficjent ubiegający się  
o wsparcie przed podmiotem wdrażającym (UM) 

Projekt grantowy składa się z co najmniej 2  grantów realizowanych 
przez podmioty działające na obszarze objętym LSR 

Wysokość  1 grantu nie przekracza 50 000 PLN, a koszt całkowity  
1 tematu projektu grantowego 300.000 PLN 

Poza koniecznością poddania się ewentualnej kontroli beneficjent 
grantu nie ma styczności z podmiotem wdrażającym,  
a jedynie z LGD 

LGD określa warunki dostępu i wyboru dla projektu grantowego 

Wszystkie granty w ramach jednego projektu grantowego są 
projektami komplementarnymi, to znaczy, że łącznie przyczyniają 
się do założonych dla danego projektu celów i wskaźników. 
 

 



Zakres grantu odpowiada zakresom określonym dla pozostałych 
operacji, z wyłączeniem rozwoju przedsiębiorczości na terenie LGD, 
zatem do grantu nie sporządza się również biznesplanów 

Prawo do dysponowania nieruchomością obowiązuje. 



Operacja własna musi otrzymać minimalną liczbę punktów  
w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru określonych w LSR 
 

LGD ogłasza na stronie internetowej informację o tym, że nikt inny 
nie zgłosił LGD zamiaru realizacji tej operacji albo nie spełnia 
warunków podmiotowych, a także żaden podmiot nie wniesie 
zastrzeżeń do tej informacji 
 

Po 45 dniach, od zamieszczenia informacji LGD składa wniosek  
o przyznanie pomocy na realizację operacji własnej wraz  
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków takiej 
operacji. 



 Rodzaj wsparcia 

 Refundacja kosztów; Dla operacji szkoleniowych dopuszcza  
się stosowanie  kosztów uproszczonych w formie płatności ryczałtowych 
lub finansowania ryczałtowego. 

 Zasady dotyczące ustanawiania kryteriów wyboru operacji 

 Wybór operacji do finansowania będzie miał charakter konkursu.  
Kryteria wyboru oraz zasady dokonywania ich zmian zostaną określone 
przez LGD w LSR. Będą one podlegały ocenie przez Komitet Wybierający 
podczas konkursu na wybór LSR. Zmiana kryteriów wyboru będzie 
wymagała zgody UM,  
z którym LGD podpisała umowę na realizację LSR.  
Pomoc przyznawana jest pod warunkiem, że operacja realizuje wskaźniki 
zaplanowane w LSR, a jej realizacja nie spowoduje przekroczenia 
wartości zaplanowanego w LSR wskaźnika o 20% 



 Premiowane będą operacje spełniające jedno lub kilka  
z poniższych kryteriów: 

• innowacyjne 

• przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających 
ochronie środowiska lub klimatu 

• generujące nowe miejsca pracy (obowiązkowe dla operacji 
związanych z przedsiębiorczością) 

• realizowane przez podmioty zakładające działalność, 
której podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne 
(lokalny produkt rolny – wytwarzany na obszarze LSR) 

• ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup 
defaworyzowanych określonych w LSR. 



 

W przypadku operacji w zakresie 
ogólnodostępnej infrastruktury,  

LGD przewidzi w kryteriach wyboru  
preferencje dla operacji realizowanych  

w miejscowościach zamieszkałych  
przez mniej niż 5000 mieszkańców. 



 

Pomoc może być przyznana jeżeli: 

- Wnioskodawca wykaże doświadczenie lub uzasadni 
potencjał, lub kwalifikacje, lub prowadzi działalność 
odpowiednią do realizacji operacji 

- Operacja jest uzasadniona ekonomicznie, z wyjątkiem 
niekomercyjnych projektów ogólnodostępnej infrastruktury, 
w tym także inkubatorów i obiektów dziedzictwa lokalnego, 
a także z wyjątkiem operacji szkoleniowych, promocyjnych i 
polegających na kultywowaniu dziedzictwa. 

- Operacja realizowana będzie na własnej nieruchomości 
lub z prawem do dysponowania nieruchomością na cele 
określone w operacji przez okres związania z celami 



 Koszty kwalifikowalne: 

• zakup dóbr i usług, robót budowlanych; 

• organizacja, prowadzenie spotkania, szkolenia, wydarzenia 
promocyjnego itp.; 

• najem, dzierżawa lub zakup oprogramowania, sprzętu, 
narzędzi, urządzeń lub maszyn, materiałów lub 
przedmiotów; 

• zakup środków transportu przy czym koszt nie może 
przekroczyć 30% kosztów kwalifikowanych operacji  
(bez kosztów ogólnych); 

• zatrudnienie osób zaangażowanych w realizację operacji 
tylko w przypadku operacji o charakterze szkoleniowym, 
funkcjonowania nowoutworzonych sieci oraz 
inkubatorów przetwórstwa lokalnego. 



 Koszty kwalifikowalne - uwagi: 
 Niekwalifikowalne: używane maszyny, urządzenia, sprzęt, 
wyposażenie, z wyjątkiem zakupu eksponatów  
w ramach operacji dotyczących zachowania dziedzictwa. 

•  Koszty ogólne związane z przygotowaniem operacji:  
do 10% kosztów kwalifikowalnych. 

•  Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także  
wkład niepieniężny wnioskodawcy  
(art. 61, ust. 3 Rozp. EFRROW) 



 Kwoty i wielkość wsparcia: 

• Maksymalna kwota pomocy dla danego rodzaju 
operacji będzie ustalona przez LGD (50-100%) 

•  Refundacja (wg. UE): 
- do 70% - działalność gospodarcza; 
- do 63,63% - dla jednostek sektora finansów 
publicznych 
- do 80% - pozostałe operacje 

• Ryczałt: dla zakładania działalności gospodarczej 
oraz dywersyfikacji 



 Kwoty i wielkość wsparcia: 

•  Minimalny całkowity koszt operacji innej niż 
granty: 50.000 zł 

•  Tworzenie inkubatorów przetwórstwa 
lokalnego – do 500.000 zł / beneficjenta w 
okresie realizacji Programu. 

•  Limit dla beneficjentów innych niż jednostki 
sektora finansów publicznych oraz ww. 
inkubatorów, realizujących pozostałe operacje – 
300.000 zł / beneficjenta (i na operację)  
w okresie realizacji Programu. Dla zakładania  
dz. gospodarczej i dywersyfikacji (100-300 tys.). 



 Kwoty i wielkość wsparcia: 

• Operacje z zakresu infrastruktury drogowej – limit pomocy 2.000.000 zł / 
beneficjenta w okresie realizacji Programu. 

• W przypadku operacji innych niż infrastruktura drogowa, realizowanych  
przez jednostki sektora finansów publicznych 500.000 zł / miejscowość  
w okresie realizacji Programu. 

• Limit dla grupy nieformalnej – niezależny od limitu osoby prawnej 
ubiegającej się o wsparcie na jej rzecz, liczony odrębnie dla każdej grupy. 
Limit pomocy w ramach programu dla tego typu odbiorcy to 100.000 zł  

• Grant: 50.000 zł; Limit Grantobiorcy: 100.000 zł  

• Operacje realizowane poza projektami grantowymi mają wartość całkowitą 
większą niż 50 000 zł. 

• Jednostki sektora finansów publicznych: do 20% projektu grantowego  
(nie dotyczy operacji na rzecz sformalizowanych grup nie posiadających 
osobowości prawnej) 

• W przypadku realizacji projektów w partnerstwie (co najmniej 2 partnerów), 
limity partnerów pomniejszane są proporcjonalnie 



 Kwoty i wielkość wsparcia: 

• Rozpoczęcie działalności gospodarczej i dywersyfikacja  do 
100.000 zł (ryczałt – transze 70/30%) 

• Operacja Własna LGD 50.000 zł  

 Budżet LSR w zakresie Realizacji operacji (…) – dz. 19.2: 

Zależny od ilości mieszkańców na obszarze  
od 7.000.000  zł (maksymalny dla LGD do 60 tys. mieszkańców) 

Wysokość budżetu zależna od wyniku oceny LSR 



Rodzaj operacji -  Przygotowanie i realizacja projektów współpracy.  

 Koszty kwalifikowalne 
 Animacja współpracy, poszukiwanie partnerów – nie są kwalifikowalne.  

Zadania z tego zakresu mogą podlegać finansowaniu przez KSOW. 
 Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty m.in.: 

• organizacji i przeprowadzania spotkań/wyjazdów/wydarzeń 

• Przygotowania badań, analiz, opracowań, dokumentacji 

• tłumaczeń 

• zakupów dóbr, usług, robót budowlanych 

• najmu, dzierżawy, zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, 
urządzeń, maszyn, materiałów lub przedmiotów; najmu lub dzierżawy 
pomieszczeń, obiektów, gruntu 

• promocji i informacji 

• wynagrodzenia za pracę oraz świadczone w związku z przygotowaniem  
lub realizacją projektu współpracy 



 Beneficjenci 

 LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania. 

 

 Warunki kwalifikowalności 

• projekt dotyczy współpracy międzyterytorialnej  
(pomiędzy LGD w ramach jednego województwa lub z różnych województw) 
lub międzynarodowej 

• projekt współpracy jest zgodny z LSR wszystkich wnioskujących LGD, 

• projekt współpracy jest realizacją wspólnego przedsięwzięcia, 

• projekt współpracy przyczyni się do osiągnięcia wskaźników określonych  
w LSR wszystkich wnioskujących LGD (wskaźników, których osiągnięcie 
zaplanowano poprzez projekt współpracy) – kryterium mierzalności, 
określoności w czasie, możliwości osiągnięcia w okresie realizacji projektu. 

 



  Warunki kwalifikowalności – ciąg dalszy 

• Projekt Współpracy zawarty w LSR musi mieć swe odzwierciedlenie 
we wskaźnikach przewidzianych w LSR. (wyraźne wskazanie celów 
realizowanych przez projekt i wskaźników, na które jego realizacja 
wpłynie. Wskaźniki muszą mieć wyraźnie określone wartości 
wyjściowe i docelowe. Wymagany poziom osiągnięcia wskaźnika na 
koniec realizacji LSR: minimum 50%). 

• Jeśli projekt współpracy nie jest zawarty w LSR, jego realizacja 
będzie możliwa jeśli do LSR dodane zostaną nowe wskaźniki lub 
zostanie podwyższony poziom obecnych, ze wskazaniem, że zostaną 
one osiągnięte poprzez projekt współpracy. 

• W ramach działania prowadzony jest ciągły nabór do wyczerpania 
środków. 



 Zasady dotyczące ustanawiania kryteriów wyboru 

 Jednolite dla całego kraju opiniowane przez Komitet Monitorujący. Projekt 
wybrany do finansowania musi osiągnąć minimum 60% punktów w ramach 
oceny opartej o przyszłe kryteria (preferencje: innowacyjność, tworzenie 
miejsc pracy, współpraca międzynarodowa) 

 Rodzaj wsparcia 

 Refundacja. Całkowity planowany koszt jednego projektu 
międzyterytorialnego wynosi minimum 50 000 zł. 
 
Limit pomocy na LGD: do 5% wsparcia kierowanego na daną LSR  
w ramach „Realizacji operacji w ramach LSR” i „Wsparcia kosztów bieżących  
i aktywizacji” 

 Intensywność pomocy 

 do 100% kosztów kwalifikowanych operacji. 



 Rodzaj operacji 

 Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD 
w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób 
uczestniczących w realizacji LSR. 
 
 Wsparcie procesu aktywizacji związanej z realizacją LSR. Zapewnienie wsparcia dla 
potencjalnych beneficjentów w opracowaniu projektów, przygotowaniu wniosków i 
realizacji projektów (prowadzenie przez LGD doradztwa na rzecz potencjalnych 
beneficjentów LSR). Budowanie kapitału społecznego na wsi, pobudzanie 
zaangażowania społeczności lokalnej.  

     Beneficjenci: LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania. 
 

Warunki kwalifikowalności: Zgodność z LSR. 

Koszty kwalifikowalne: Nie określa się. Koszty administracyjne, w tym personelu, koszty 
szkolenia, kształtowania wizerunku, koszty finansowe, koszty związane z tworzeniem sieci 
kontaktów, koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR oraz koszty niezbędne  
do prowadzenia aktywizacji. 

 



 Zasady dotyczące ustanawiania kryteriów wyboru 

 Możliwość uzyskania wsparcia zapewniona jest  
dla wszystkich LGD wybranych do realizacji LSR 

 

 Rodzaj wsparcia 

 Pomoc w formie dotacji, która w zależności od rodzaju kosztów 
oraz decyzji LGD może być przyjąć formę: zwrotu kosztów 
kwalifikowalnych, płatności ryczałtowych lub finansowania 
ryczałtowego określonego przez zastosowanie wartości 
procentowej do jednej lub kilku kategorii kosztów.  
 



Dodatkowe informacje specyficzne dla działania 

 Wsparcie nie może dotyczyć kosztów 
zrefundowanych w ramach innych programów 

 Budżet LSR w zakresie Kosztów bieżących i aktywizacji – dz. 19.4: 

Zależny od ilości mieszkańców na obszarze  
od 1.250.000 zł (maksymalna kwota wsparcia) 

Wysokość budżetu zależna od wyniku oceny LSR 


