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1. Wymagania dotyczące tworzenia i funkcjonowania LGD 

 

LSR będzie realizowana przez LGD: 

1) działającą jako stowarzyszenie posiadające osobowość prawną i spełniającą 

wymagania określone w art. 4 ustawy RLKS; 

 

2) posiadającą siedzibę w miejscowości położonej w województwie, którego 

obszar jest objęty LSR, a w przypadku gdy LSR obejmuje obszar więcej niż 

jednego województwa – w miejscowości położonej w jednym z tych 

województw; 

 

3) posiadającą organ decyzyjny, w którym żadna pojedyncza grupa interesu nie 

kontroluje procesu podejmowania decyzji; 

 

4) w skład której z każdej gminy wchodzą przedstawiciele lokalnych grup 

interesów społeczno-gospodarczych reprezentujących interesy sektorów: 

publicznego, społecznego i gospodarczego (co najmniej po 1 przedstawicielu 

odnośnej grupy interesu z każdej gminy). Przyporządkowanie podmiotów do 

poszczególnych sektorów wygląda następująco: 

a) do grupy interesu sektora publicznego należy, m.in.: 

 gmina, 

 powiat, 

 członek rady gminy, 

 członek rady powiatu, 

 sołtys, 

 samorządowe jednostki organizacyjne gminy lub powiatu, 

b)  do grupy interesu sektora społecznego, należą w szczególności: 

 mieszkańcy, 

 organizacje pozarządowe,  

 kościoły i związki wyznaniowe, 

 związki zawodowe, 

 organizacje społeczno-zawodowe rolników, w tym koła gospodyń 
wiejskich 

 inne dobrowolne zrzeszenia i ruchy obywatelskie, 
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c) do grupy interesu sektora gospodarczego, należą w szczególności podmioty 

prowadzące działalność gospodarczą, w tym przedsiębiorstwa społeczne i 

rolników, a także samorząd gospodarczy, w tym m.in. cechy branżowe, cechy 

rzemiosł, izby gospodarcze lub przemysłowo-handlowe, izby rzemieślnicze, 

izby rolnicze;  

 

5) posiadającą plan komunikacji z lokalną społecznością (przygotowany zgodnie 

ze standardem minimum opracowanym przez Zarząd Województwa, jeśli taki 

zostanie sporządzony) – czyli odrębny dokument od LSR, zawierający:  

a) prezentację głównych celów i przesłanek leżących u podstaw jego 

opracowania;  

b) opis działań komunikacyjnych i grup docelowych oraz środków przekazu, w 

tym działań podejmowanych w przypadku problemów z realizacją LSR, 

niskim poparciu społecznym dla działań realizowanych przez LGD itd.;  

c) opis zakładanych wskaźników realizacji działań komunikacyjnych oraz 

efektów działań komunikacyjnych;  

d) opis sposobu, w jaki będzie analizowana efektywność działań 

komunikacyjnych i zastosowanych środków przekazu (w tym tryb 

korygowania planu komunikacji);  

e) indykatywny budżet przewidziany na działania komunikacyjne, ze 

wskazaniem głównych kategorii wydatków1, 

- Plan komunikacji uwzględnia realizację obowiązków komunikacyjnych 

beneficjentów EFSI wynikających z art. 50 ust. 1 rozporządzenia UE 

2021/1060 oraz zasad komunikacji, zgodnie z informacjami przekazanymi 

LGD przez właściwe IZ oraz księgą wizualizacji w zakresie PS WPR; 

 

6) która udokumentowała przygotowanie LSR w sposób partycypacyjny tj. zgodny 

z wymaganiami dla rozdziału III LSR, określonymi w załączniku nr 3 do 

regulaminu. 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 
1 Przy założeniu minimalizacji wydatków na gadżety reklamowe oraz publikacji wymagających druku. 
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2. Wymagania wynikające z art. 32 ust. 1 rozporządzenia 2021/1060 tj. 

 

LSR będzie zawierać następujące elementy: 

1) określenie obszaru geograficznego objętego LSR (poniżej poziomu 

regionalnego) wraz ze wskazaniem jego spójności przestrzennej i opis 

populacji zamieszkującej ten obszar – według wymagań dla rozdziału II LSR, 

określonych w załączniku nr 3 do regulaminu; 

 

2) opis procesu udziału społeczności w opracowywaniu strategii - według 

wymagań dla rozdziału III LSR, określonych w załączniku nr 3 do regulaminu; 

 

3) analiza potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru - według wymagań 

dla rozdziału IV LSR, określonych w załączniku nr 3 do regulaminu; 

 

4) cele2 strategii, w tym wymierne cele końcowe dotyczące rezultatów, oraz 

odnośne planowane działania - według wymagań dla rozdziałów: V, VI i VIII 

LSR, określonych w załączniku nr 3 do regulaminu; 

 

5) ustalenia w zakresie zarządzania, monitorowania i ewaluacji, pokazujące 

zdolność lokalnej grupy działania do realizacji strategii - według wymagań dla 

rozdziałów: I i X LSR, określonych w załączniku nr 3 do regulaminu; 

 

6) plan finansowy, w tym planowaną alokację z każdego Funduszu oraz 

każdego odnośnego programu - według wymagań dla rozdziału IX, 

określonych w załączniku nr 3 do regulaminu. 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 
2 W przypadku LSR współfinansowanych ze środków EFRROW wskazanie nie więcej niż 3 konkretnych priorytetowych celów, na których 
będzie koncentrowało się wsparcie z PS WPR – szczegóły patrz zał. 3 Rozdział V Cele i wskaźniki  
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3. Wymagania w zakresie liczby mieszkańców objętych LSR 

 

1) Obszar objęty LSR obejmuje teren: 

a) w przypadku gdy realizacja LSR ma być współfinansowana ze środków 

EFRROW – zamieszkany przez nie mniej niż 30 tys. mieszkańców3, nie 

licząc mieszkańców miast zamieszkanych przez więcej niż 20 tys. 

mieszkańców, a co najmniej dwie gminy spośród gmin objętych tym 

obszarem nie są miastami zamieszkanymi przez więcej niż 20 tys. 

mieszkańców,  

b) w przypadku gdy realizacja LSR ma być współfinansowana wyłącznie ze 

środków pochodzących z FEW, a jej obszarem objęte jest wyłącznie miasto 

lub część miasta – zamieszkany nie mniej niż przez 20 tys. mieszkańców,  

c) w pozostałych przypadkach –co najmniej dwie gminy i jest zamieszkany nie 

mniej niż przez 30 tys. mieszkańców. 

 

2) Warunek, o którym mowa w  pkt 1, uznaje się za spełniony także, jeżeli 

wnioskodawca jest stroną umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR, 

zawartej przed dniem 1 stycznia 2021 r., ale nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 

2016 r., a obszar objęty planowaną LSR jest tożsamy z obszarem objętym LSR 

i ta LSR stanowi załącznik do umowy ramowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 
3Liczbę mieszkańców ustala się według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. na podstawie wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, 
udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej. 
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4. Wymagania w zakresie wsparcia finansowego: 

 

1) LSR będzie współfinansowana ze środków wszystkich EFSI, o których 

współfinansowanie może ubiegać się dana LGD, przy czym planowana 

wysokość wsparcia w LSR musi być zgodna z kwotami na LSR określonymi w 

załączniku nr 4 do regulaminu;  

 

2) LSR, które mają być współfinansowane ze środków EFS+ i EFRR 

pochodzących z Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 

2021-2027 (FEdP) mogą ubiegać się o wybór w konkursie pod warunkiem 

spełnienia dodatkowo poniższych wymagań: 

a) 30% budżetu EFRR w LSR przeznaczonego na wdrażanie operacji 

poświęcone będzie na przedsięwzięcia związane z wspieraniem energii 

odnawialnej na potrzeby lokalnych społeczności,  

b) maksymalnie 15% budżetu EFS+ w LSR przeznaczonego na wdrażanie 

operacji poświęcone będzie na przedsięwzięcia związane z wspieraniem 

edukacji (cel szczegółowy 4f), a pozostałe działania przewidziane w LSR 

będą poświęcone każdemu z celów szczegółowych (4h, 4k, 4l). 
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5. Inne warunki dostępu: 

 

1) LSR złożona wraz z wnioskiem jest jedyną LSR złożoną przez danego 

wnioskodawcę; 

 

2) Statut LGD potwierdza inkluzywny4 charakter działalności stowarzyszenia tj. 

przewiduje: 

a) otwartość stowarzyszenia na nowych członków, 

b) kadencyjność organów stowarzyszenia; 

 

3) LSR są opracowane w oparciu o właściwe dokumenty planistyczne, strategie, 

w szczególności PS WPR lub strategie rozwoju województwa/ województw, 

regionalne strategie/ programy tematyczne, ponadlokalne lub terytorialne, 

według wymagań dla rozdziału V LSR, określonych w załączniku nr 3 do 

regulaminu; 

 

4) LSR, która ubiega się o finansowanie ze środków co najmniej 2 EFSI w ramach 

RLKS musi być zgodna z FEW w obszarze celów polityki i celów 

szczegółowych/priorytetu/działania obejmującego wsparcie na rzecz realizacji 

lokalnych strategii rozwoju w zakresie: 

a) grupy docelowej, 

b) zakresu merytorycznego i zasad wsparcia, 

c) poziomu dofinansowania/alokacji EFSI, 

d) planowanych do osiągnięcia wskaźników; 

 

5) LSR zawiera wskazanie zdiagnozowanych na obszarze objętym LSR grup w 

niekorzystnej sytuacji, które uzyskają wsparcie w jej ramach oraz opis 

stosowanego podejścia do każdej z tych grup5; 

6) LSR cechuje spójność wewnętrzna: 

                                                 

 

 
4 Inkluzywny tj. rozumiany jako powszechny, dostępny dla każdego; obejmujący całość zbioru lub obszaru; integracyjno-aktywizujący; 
przeciwieństwo ekskluzywnego 
5 Określenie grup osób w niekorzystnej sytuacji oraz ich wsparcie musi być uzasadnione, tzn. wynikać z analizy ludności zamieszkującej 
obszar objęty LSR oraz ich potrzeb. Samo zdefiniowanie grup w niekorzystnej sytuacji w sposób obejmujący całą ludność obszaru LSR nie 
będzie spełnieniem kryterium dostępu. 
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 diagnoza wskazuje najważniejsze problemy, potrzeby, zasoby, 

potencjał,  

 uzasadniono właściwie wybór kluczowych grup docelowych i obszarów 

interwencji,  

 ustalono adekwatne i mierzalne wskaźniki osiągnięcia planowanych 

rezultatów, 

 poszczególne rozdziały LSR są ze sobą spójne; 

 

7) W LSR:  

 przewidziano działania integracyjno-aktywizujące kierowane do 

społeczności lokalnej, które potwierdzają inkluzywny charakter 

działalności LGD, 

 zarówno na etapie tworzenia jak i realizacji LSR uwzględniono zasady 

horyzontalne określone w art. 9 rozporządzenia 2021/1060, według 

wymagań dla rozdziału III LSR, określonych w załączniku nr 3 do 

regulaminu. 

 


