RLKS
• Liczba ludności:
min. 30 000 mieszkańców – maks. 150 000
mieszkańców
• Liczba gmin:
min. 2 spójne terytorialnie gminy
LSR oprócz innych obszarów obejmuje również
obszar rybacki i obszar akwakultury o określonym
poziomie wskaźnika rybackości.

RLKS
• Dopuszcza się realizację strategii jedno- lub
wielofunduszowych,
jednak
przy
zachowaniu
podstawowej zasady 1 LGD-1 obszar- 1LSR(...);
• wyjątek może dotyczyć obszarów zdominowanych
przez sektor rybacki, na których w szczególnie
uzasadnionych przypadkach zarząd województwa
może dopuścić funkcjonowanie dwóch spójnych LSR –
ogólnej i branżowej rybackiej.

OBSZAR OBJĘTY FINANSOWANIEM ZE
ŚRODKÓW EFRROW

OBSZAR OBJĘTY FINANSOWANIEM ZE
ŚRODKÓW EFMR

Maksymalne kwoty środków przewidziane na poddziałanie 19.2 PROW

Maksymalna kwota na poddziałanie 19.2 PROW
Ludność wiejska
zamieszkała na obszarze
objętym LSR

od 30 000 do 39 999
od 40 000 do 49 999
od 50 000 do 59 999
od 60 000 do 69 999
od 70 000 do 79 999
od 80 000 do 89 999
od 90 000 do 99 999
od 100 000 do 109 999
od 110 000 do 119 999
od 120 000 do 129 999
od 130 000 do 139 999
od 140 000 do 150 000

Kwalifikowalne wydatki
publiczne
PLN
EUR
(indykatywnie)
1 250 000
5 000 000
1 500 000
6 000 000
1 750 000
7 000 000
2 000 000
8 000 000
2 250 000
9 000 000
2 500 000
10 000 000
2 750 000
11 000 000
3 000 000
12 000 000
3 250 000
13 000 000
3 500 000
14 000 000
3 750 000
15 000 000
4 000 000
16 000 000

w tym wkład EFRROW
PLN
EUR
(indykatywnie)
795 375
3 181 500
954 450
3 817 800
1 113 525
4 454 100
1 272 600
5 090 400
1 431 675
5 726 700
1 590 750
6 363 000
1 749 825
6 999 300
1 908 900
7 635 600
2 067 975
8 271 900
2 227 050
8 908 200
2 386 125
9 544 500
2 545 200
10 180 800

Wybrane do realizacji mogą być tylko te LSR, w
ramach których co najmniej 50% budżetu LSR
przeznaczonego
na
realizację
poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
przeznaczone
będzie
na
przedsięwzięcia
związane z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc
pracy

XIV. LEADER
Poddziałania
1. Wsparcie przygotowawcze.
2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie
współpracy z lokalną grupą działania.
4. Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

Tryby
realizacji
projektów
w
ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w
ramach
strategii
rozwoju
lokalnego
kierowanego przez społeczność”:
1)Tryb konkursowy
2)Projekty grantowe
3)Operacje własne LGD

Tryb konkursowy
Pomoc będzie przyznawana na operacje w zakresie:
1) wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy
społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian
klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
2) rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR przez:
a) podejmowanie działalności gospodarczej,
b) tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych
będących przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt 2
rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
28 stycznia 2002 r., w których jest prowadzona działalność w zakresie
produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego
lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czy,
podstawą działalności tego przedsiębiorstwa jest przetwarzanie,
c) rozwijanie działalności gospodarczej,
d) podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w zakresie
określonym w lit. a-c;

3) Wspieranie współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą
na obszarze wiejskim objętym LSR:
a) w ramach krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit.
m rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia
17 grudnia 2013r., lub
b) w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub
c) w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych, w tym usług
turystycznych;
4) rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji
polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem
wsparcia w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia
20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020;
5) zachowania dziedzictwa lokalnego;
6) budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;

7) budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które
umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej w rozumieniu § 3
pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie, w których świadczone są usługi społeczne, zdrowotne,
opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg
publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów;
8) promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
Pomoc na operację w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów
lub usług lokalnych jest przyznawana, jeżeli operacja:
•

nie służy promocji produktów lub usług wyłącznie jednego podmiotu;

•

nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego
cykl wydarzeń lub specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w
LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane
więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce.

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność
O pomoc mogą ubiegać się podmioty będące:
1) osobą fizyczną, która:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) jest pełnoletnia,
c) ma miejsca zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR lub adres, pod
którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim
objętym LSR albo
2) osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału
znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR albo
3) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa
przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się
na obszarze wiejskim objętym LSR, z tym że spółka kapitałowa w organizacji może
ubiegać się wyłącznie o pomoc na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2
lit. a rozporządzenia.

Koszty kwalifikowalne:
• zakupu dóbr i usług
• wykonania robót budowlanych,
• organizacji i przeprowadzenia spotkania, szkolenia, wydarzenia promocyjnego itp.;
• najmu, dzierżawy lub zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn,
materiałów lub przedmiotów;
• zakupu środków transportu przy czym koszt nie może przekroczyć 30% pozostałych kosztów
kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne;
• zatrudnienia osób zaangażowanych w realizację operacji tylko w przypadku operacji o
charakterze szkoleniowym, funkcjonowania nowoutworzonych sieci oraz inkubatorów
przetwórstwa lokalnego;
• ogólne;
• inne koszty związane z realizacją operacji. Nie ma możliwości wsparcia zakupu używanych
maszyn, urządzeń, sprzętu lub innego wyposażenia objętego operacją, za wyjątkiem zakupu
eksponatów w ramach operacji dotyczących zachowania dziedzictwa.

Warunki kwalifikowalności
Pomoc może być przyznana jeżeli:
• wnioskodawca wykaże doświadczenie lub uzasadni potencjał, lub kwalifikacje, lub
prowadzi działalność odpowiednią do realizacji operacji;
• operacja realizowana będzie na nieruchomości będącej własnością wnioskodawcy lub
wnioskodawca posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na
cele określone w operacji przez okres związania celem;

Pomoc nie jest przyznawana na:
• operacje służące zaspokajaniu partykularnych potrzeb beneficjenta;
• organizację operacji cyklicznych, za wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń
lub specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR;
• promocję indywidualnych przedsiębiorców, ich produktów i usług.

Limity wsparcia:
• 300 tys. zł - limit na operacje, z wyłączeniem operacji z zakresu rozpoczęcia
działalności gospodarczej, tworzenia inkubatorów oraz operacji realizowanych przez
jednostki sektora finansów publicznych i LGD;
• 500 tys. zł na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego;
• 100 tys. zł. na operację z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej,
Całkowita wartość operacji realizowanych poza projektem grantowym wynosi co
najmniej 50 tys. zł.

Poziom dofinansowania i limity wsparcie dla podmiotów sektora
finansów publicznych
W przypadku podmiotów sektora finansów publicznych poziom pomocy
finansowej z EFRROW wynosi maksymalnie 63,63% kosztów
kwalifikowalnych. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w
wysokości co najmniej 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu,
pochodzi ze środków własnych beneficjenta.
W przypadku jednostek sektora finansów publicznych wysokość wsparcia
na pojedyncze operacje lub limit na beneficjenta w całym okresie PROW
na lata 2014-2020 nie zostały określone (z wyłączeniem projektów
grantowych), ale nie może być wyższe niż 50% środków na realizację
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Projekty grantowe:
1.Projekt grantowy jest operacją realizowana na podstawie umowy zawartej
pomiędzy SW i LGD, której beneficjent będący LGD udziela innym podmiotom
(grantobiorcom), wybranym przez LGD, grantów na realizację zadań
służących osiągnięciu celu tej operacji.
2.Wysokość pomocy przyznanej na 1 projekt grantowy nie może przekroczyć
300 tys. złotych.
3.Wartość jednego zadania grantowego nie może być wyższa niż 50 tys.
złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych.
4.W ramach projektu grantowego planowane jest wykonanie co najmniej
dwóch zadań grantowych.

Projekty grantowe c.d.
5. W ramach projektów grantowych przewiduje się wspieranie jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. O pomoc z
wnioskiem występuje osoba prawna, w strukturze której prowadzi
działalność dana jednostka, ale limit pomocy będzie pomniejszany
wyodrębnionej jednostce, a nie osobie prawnej.
6. W przypadku jednostek sektora finansów publicznych, wartość
realizowanych przez nie samodzielnie grantów nie może przekroczyć
20% danego projektu grantowego. Jednak w przypadku gdy
sformalizowana grupa nieposiadająca osobowości prawnej realizuje
grant we współpracy z jsfp, która ubiegała się o wsparcie na rzecz tej
grupy, ograniczenie to nie ma zastosowania.
7. Realizacja projektów grantowych nie jest obligatoryjna.

Operacje własne LGD
1.Operacje własne to operacje realizowane dla osiągnięcia celów LSR, które
są realizowane samodzielnie przez LGD i nie spotkały się z zainteresowaniem
innych wnioskodawców.
2.Pomoc na operację własną LGD jest przyznawana, jeżeli:
operacja otrzymała co najmniej minimalną liczbę punktów w ramach
oceny spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR;
nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia
zamieszczenia przez LGD na jej stronie internetowej informacji o
planowanej do realizacji operacji własnej, nie zgłosił LGD zamiaru
realizacji takiej operacji.
3.Realizacja operacji własnych LGD nie jest obligatoryjna.

Dziękujemy za uwagę

