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Ponad 300 nowych firm, roz-
wój 150 istniejących, ponad 500 
nowych miejsc pracy - to efek-
ty wsparcia przedsiębiorczości 
ze środków Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 na Pomorzu. 15 mln 
euro unijnych dotacji stało się 
dla wielu impulsem do otwarcia 
własnej firmy, a dla działających 
już przedsiębiorstw – szansą na 
rozszerzenie zakresu usług lub 
usprawnienie produkcji. 

O dofinansowanie projektu na założe-
nie lub rozwój firmy można się ubiegać 
w ramach konkursów ogłaszanych 
przez lokalne grupy działania. Warun-
kiem uzyskania dotacji jest zamieszka-
nie lub prowadzenie działalności na ob-
szarze konkretnej grupy, a w przypadku 
osób prawnych – posiadanie oddziału. 
Pieniądze można przeznaczyć zarówno 
na zakup maszyn, urządzeń i sprzętu, 
jak i na przygotowanie odpowiednich 
pomieszczeń i przestrzeni do prowa-
dzenia działalności. 

Katalog branż, które mogą uzyskać 
wsparcie jest niemal nieograniczony 
choć są pewne wykluczenia. Prawnie 
wyeliminowane z dofinansowania są 
m.in. usługi wspomagające rolnictwo 
i następujące po zbiorach, produkcja 
chemikaliów, wyrobów chemicznych, 
substancji farmaceutycznych czy też 
leków. 

Pomorskie lokalne grupy działa-
nia ogłosiły łącznie 139 konkursów na 
wsparcie przedsiębiorczości, w ramach 
w których wpłynęło ponad 1300  apli-
kacji, zawartych zostało ponad 500 
umów o dofinansowanie. „Zdecydo-
wana większość dotyczyła usług tury-
stycznych i wspierających turystykę 
takich, jak gastronomia czy rekreacja 
- mówi Justyna Durzyńska, dyrektor 
Departamentu Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Pomorskiego. 
Szeroko rozumiany rozwój turystyki 
opartej na lokalnych zasobach to głów-

na oś niemal wszystkich lokalnych stra-
tegii rozwoju, ale dzięki środkom z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 wspartych zostało rów-
nież wiele innych działalności – kosme-
tycznych, fryzjerskich, projektowych, 
budowlanych, leśnych czy też związa-
nych z mechaniką samochodową.”

U nijne wsparcie pozwoliło na speł-
nienie marzeń o własnym biznesie 
ogrodniczym panu Aleksandrowi La-
budzie, właścicielowi pracowni zieleni 

w Leśniewie. Dotacja przeznaczona zo-
stała na zakup sprzętu komputerowe-
go wraz z oprogramowaniem służącym 
do projektowania ogrodów oraz nie-
zbędnych narzędzi ogrodniczych. „Moi 
rodzice zajmowali się ogrodnictwem i 
ja im od dziecka pomagałem w pracy 
– mówi przedsiębiorca. Ukończyłem 
szkołę średnią w kierunku ogrodnictwo 
i kontynuowałem tę naukę na studiach. 
Założenie własnej firmy pozwala mi na 
realizowanie swojej pasji” - dodaje.

Z dofinansowania skorzystał rów-
nież pan Krzysztof Lisakowski, zakła-
dając działalność z zakresu wdrażania 
przyjaznych środowisku technologii 
wytwarzania prądu tj. usług związa-
nych z zakładaniem systemów fotowol-
taicznych. „Zaczynamy od projektu, a 
później realizujemy wszystkie kolejne 
etapy inwestycji poprzez montaż pa-
neli fotowoltaicznych aż do zgłoszenia 
gotowej instalacji do Energii” – mówi 
właściciel firmy. Jak sam przyznaje, bez 
wsparcia finansowego prawdopodob-
nie nie zdecydowałby się na otwarcie 
działalności. Pieniądze unijne pozwoliły 
mu na zakup specjalistycznego sprzętu 
elektronicznego i narzędzi. W firmie za-
trudnia 2 osoby. 

Z Europejskiego Funduszu Rolne-
go na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich dofinansowywane jest nie tylko 
powstawanie nowych działalności go-
spodarczych. Część środków przezna-
czona została na rozwój już istniejących 
przedsiębiorstw. Dotacje umożliwiły 
modernizacje parków maszynowych, 
zakup nowoczesnych linii technologicz-
nych skracających i usprawniających 
czas produkcji. 

Umowę o dofinansowanie projektu 
zawarł m.in. pan Adam Kędziora, właś-
ciciel firmy zajmującej się produkcją 
mebli na wymiar. Otrzymaną pomoc 

przeznaczył na zakup nowych maszyn 
i urządzeń, dzięki którym wykonywa-
nie mebli jest teraz procesem o wiele 
bardziej skomputeryzowanym, dzięki 
czemu przebiega szybciej. Dodatkowo 
zakupiono nowy odciąg oczyszczający 
powietrze, który znacznie poprawił wa-
runki pracy w przedsiębiorstwie. 

Unijne wsparcie na rozwinięcie swo-
jej działalności otrzymał również właś-
ciciel pralni w Czersku, który dzięki mo-
dernizacji kotłowni i zakupowi nowych 
urządzeń poszerzył wachlarz świadczo-
nych usług. „Przed otrzymaniem dota-
cji moja firma zajmowała się wyłącznie 
praniem chemicznym. Po modernizacji 
przedsiębiorstwa pierzemy również w 
technologii wodnej, a to oznacza, że 
możemy obsługiwać nowych, bardziej 
wymagających klientów. Nowe rozwią-
zania pozwoliły nam również skrócić 
proces prania prawie o 40%” – wyjaś-
nia Remigiusz Witiw, właściciel firmy. 

Z unijnej pomocy dostępnej w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich skorzystały już setki lokal-
nych przedsiębiorców, a niektóre lo-
kalne grupy działania nadal ogłaszają 
konkursy.  Informacje o aktualnych na-
borach dostępne są na stronach inter-
netowych poszczególnych grup.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Materiał współ� nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Działania lokalne, efekty realne – 
czyli jak fundusze unijne wpływają na rozwój przedsiębiorczości na Pomorzu

Szanowni Państwo, 
Sprawne i efektywne wykorzysta-
nie środków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich to jeden z 
priorytetów Zarządu Województwa 
Pomorskiego. Istotny tym bardziej, 
że pieniądze z „funduszu rolnego” 
są jedynym możliwym źródłem 
finansowania niektórych inwesty-
cji na obszarach wiejskich, a bez 
zewnętrznego dofinansowania nie 
miałyby szans na powodzenie. Bez 
tego wsparcia nie zrealizowano by 
wielu inwestycji ważnych dla miesz-
kańców wsi i małych miast, takich 
jak budo wa i przebudowa dróg lokal-
nych, przyłączenie do sieci kanaliza-
cyjnej, a nawet do bieżącej wody. 
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, 
że wiele projektów w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
to działania zaplanowane i wybrane 
do realizacji przez społeczność sku-
pioną w lokalnych grupach działa-
nia. Aktywizacja i włączanie miesz-
kańców w działania podejmowane 
na ich terenie pozwala na efektywną 
realizację wspólnych celów, szybszy 
rozwój oraz lepsze wykorzystanie 
środków unijnych przeznaczonych 
na wsparcie obszarów wiejskich.
Z efektów realizacji setek projektów 
korzystają bezpośrednio lub po-
średnio mieszkańcy najmniejszych 
miejscowości naszego Regionu, 
choć to nie liczby, a przede wszyst-
kim krajobraz pomorskiej wsi poka-
zuje jak wiele zapóźnień udało się - 
przynajmniej w części – zniwelować 
dzięki wsparciu środków unijnych w 
ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich.

Co to jest Lokalna Strategia 
Rozwoju? 
Każda lokalna grupa działania 
opracowuje dla swojego obszaru 
lokalną strategię rozwoju. To 
kluczowy dokument pokazujący 
diagnozę konkretnego terenu 
oraz preferowane i uzgodnione w 
drodze konsultacji społecznych 
kierunki jego rozwoju. Strategia 
określa również najbardziej ocze-
kiwane i pożądane przez lokalną 
społeczność projekty, a zatem 
pokazuje, jakich zmian w najbliż-
szym otoczeniu oczekują miesz-
kańcy. Lokalna społeczność 
zorganizowana w LGD decyduje 
w ten sposób o kierunkach roz-
woju swojego obszaru, a realizacji 
zaplanowanych zadań mają słu-
żyć środki finansowe dostępne 
na realizację strategii.
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Pracownia zieleni w Leśniewie. Unijne wsparcie pozwoliło na założenie własnej fi rmy.

Mieczysław Struk,
Marszałek Województwa Pomorskiego 
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Nowe wyposażenie pralni w Czersku.
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Nowoczesny park maszynowy w fi rmie 
zajmującej się produkcją mebli.

Co to jest Lokalna Grupa 
Działania? 
• lokalne partnerstwo działa-
jące w formie stowarzyszenia 
zarejestrowanego w Krajowym 
Rejestrze Sądowym skupiające 
przedstawicieli lokalnych spo-
łeczności z trzech sektorów: 
publicznego (jednostki samo-
rządu terytorialnego), gospo-
darczego oraz społecznego 
(organizacje pozarządowe, osoby 
fizyczne). Lokalne grupy dzia-
łania mają charakter otwarty, 
w każdej chwili można do nich 
przystąpić, a sposób przyjmowa-
nia nowych partnerów reguluje 
statut organizacji;
• w województwie pomorskim 
działa 15 lokalnych grup dzia-
łania, pokrywających obszar 
całego regionu, których strategie 
współfinansowane są ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolne-
go na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich;
• informacje na temat wszyst-
kich pomorskich LGD dostępne 
są na stronie internetowej 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego 
www.dprow.pomorskie.eu


