
KONSULTACJE SPOŁECZNE 
Spotkania poświęcone w szczególności analizie słabych  

i mocnych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach 
poddziałania "Wsparcie przygotowawcze”, działanie Wsparcie dla 

rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca 

PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  
 



PODSUMOWANIE 

realizacja LSR i LSROR  

w okresie lat 2009-2015 



 Budżet 2009-2015: 15.330.000 zł 

 Liczba złożonych wniosków przez 

beneficjentów: 313 

 Liczba zrealizowanych operacji: 166 

 Liczba zrealizowanych projektów 

współpracy: 3 na kwotę 233.000 zł 

 

W zakresie podejścia LEADER 

2015-07-28 



 Budżet 2011-2015: 17.008.276,86 zł 

 Liczba złożonych wniosków przez 

beneficjentów: 242 

 Liczba zrealizowanych operacji: 89 

 Liczba zrealizowanych projektów 

współpracy: 1 na kwotę 147.355,35 zł 

 

W zakresie PO RYBY 

2015-07-28 



 Łącznie: 13 wyjazdów 

 Irlandia 

 Finlandia (2 razy) 

 Dania 

 Holandia 

 Węgry 

 Włochy 

 

 

 Niemcy 

 Słowacja 

 woj. małopolskie 

 woj. lubelskie 

 woj. podkarpackie 

 woj. opolskie 

Zrealizowane krajowe i zagraniczne 

wyjazdy studyjne 

2015-07-28 



 Łącznie: 5 wyjazdów zagranicznych 

 TERRA – 3 wyjazdy do Finlandii 

 ROOTS – 1 wyjazd do Finlandii 

 LGR – 1 wyjazd do Finlandii 

 

Razem 18 wyjazdów studyjnych  

krajowych i zagranicznych 

Wyjazdy studyjne w ramach zrealizowanych 

projektów współpracy 

2015-07-28 



 Goście lokalnych grup z zagranicy: 

1. Delegacja rządu ukraińskiego – 1  

2. Wizyty fińskich LGD i LGR – 5 

3. Delegacje z Rumunii – 2  

Rewizyty w Polsce 

2015-07-28 



 

 

 

 

DZIAŁANIE LEADER  
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  

na lata 2014 – 2020 

 

 
 

2015-07-28 



 
 

LEADER 

  

Wsparcie przygotowawcze 
 
Pomoc ma formę ryczałtowej płatności 

Beneficjenci  

• stowarzyszenie, fundacja lub związek stowarzyszeń, z wyłączeniem stowarzyszeń JST 

 

Warunki 

• obszar wiejski lub zawierający obszar wiejski 

• obszar, na którym realizowana ma być LSR, składa się z min. 2 gmin i zamieszkiwany jest przez 30 -150 tys. 

mieszkańców 

• członkami (partnerami) wnioskodawcy jest przynajmniej po jednym przedstawicielu z każdego sektora 

(społecznego, gospodarczego i publicznego) z każdej gminy, objętej LSR 

 
 

 

BUDŻET DZIAŁANIA   LEADER:   735 mln euro 

Planowana liczba LGD:  256 

WYSOKOŚĆ WSPARCIA: 

Kwota i wielkość wsparcia zostanie określona na podstawie 
przeprowadzonej analizy kosztów 

2015-07-28 



 
 

LEADER 

  

Realizacja operacji w ramach lokalnych strategii rozwoju 

Zakres wsparcia 

1. wzmocnienie kapitału społecznego 

2. rozwój przedsiębiorczości (bez świadczenia usług rolniczych) 

3. dywersyfikacja źródeł dochodu, w tym tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury 

służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej  lokalnym producentom 

4. podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z rozwojem przedsiębiorczości lub 

dywersyfikacją źródeł dochodów, lub podejmowaniem zatrudnienia, w szczególności rolników i osób 

długotrwale pozostających bez pracy 

5. rozwój produktów lokalnych 

6. rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk 

7. zachowanie dziedzictwa lokalnego 

8. rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury: 

− turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej 

− technicznej, w tym z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz budowy lub modernizacji dróg 

lokalnych 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu realizowane będzie poprzez wskazanie w LSR grup 

defaworyzowanych, które uzyskają wsparcie 
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LEADER 

  

Realizacja operacji w ramach lokalnych strategii rozwoju 

Pomoc ma formę refundacji kosztów 

Beneficjenci (w zależności od zakresu operacji ) 

• osoby fizyczne 

• osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, jednostki samorządu terytorialnego z wyłączeniem województw, 

ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki 

wyznaniowe 

• jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną 

Pomoc nie może być przyznana przedsiębiorcy, który nie wykonuje działalności jako mikro-, małe lub średnie 

przedsiębiorstwo. 

W przypadku operacji mających na celu rozpoczęcie prowadzenia działalności pozarolniczej pomoc nie 

może być przyznana osobom  fizycznym ubezpieczonym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu 

społecznym rolników w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik, za wyjątkiem operacji 

w zakresie przetwórstwa lub sprzedaży produktów rolnych. 
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LEADER 

  

Realizacja operacji w ramach lokalnych strategii rozwoju 

Pomoc ma formę refundacji kosztów 

Beneficjenci (w zależności od zakresu operacji ) 

Beneficjentem może być LGD jedynie w przypadku: 

• operacji własnych LGD 

• operacji parasolowych (beneficjentem ubiegającym się o wsparcie przed podmiotem wdrażającym jest 

LGD; operacja taka składa się z szeregu mikroprojektów, których realizatorami są różnorodne podmioty 

działające na obszarze objętym LSR) 

 

W przypadku operacji parasolowych odbiorcami realizującymi mikroprojekt mogą być również 

sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej (np. koła gospodyń wiejskich). 

 

W przypadku operacji dotyczących infrastruktury technicznej, w tym z zakresu gospodarki 

wodnej, ściekowej oraz budowy lub modernizacji dróg lokalnych, beneficjentami mogą być 

jedynie gminy i powiaty oraz ich związki lub jednostki organizacyjne. 
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LEADER 

WYSOKOŚĆ WSPARCIA: 

Maksymalna kwota pomocy dla danego rodzaju operacji będzie ustalona przez LGD 

• do 2 mln zł /beneficjenta - infrastruktura techniczna 
• do 500 tys. zł/miejscowość - inne operacje realizowane przez jednostki z sektora finansów publicznych 

(nie może przekroczyć 50% możliwej do udzielenia pomocy w ramach tego poddziałania) 

• do 500 tys. zł. /beneficjenta w okresie realizacji Programu - utworzenie inkubatorów przetwórstwa 

lokalnego 

• do 300 tys. zł/ beneficjenta/ okres realizacji Programu – (poza jednostkami sektora finansów publicznych) 

(Przy określaniu tego limitu będzie brana pod uwagę także pomoc, jaką dany beneficjent uzyskał w związku  

z realizacją mikroprojektu w ramach operacji parasolowej. W przypadku podmiotu, który będzie ubiegać się 

o wsparcie na rzecz sformalizowanej grupy nieposiadającej osobowości prawnej, limit pomocy jest liczony 

odrębnie na każdą sformalizowaną grupę.) 

• do 100 tys. zł /na odbiorcę  realizującego „mikroprojekt” (sformalizowaną grupą nieposiadającą 

osobowości prawnej ) w ramach operacji parasolowej 

• w przypadku operacji parasolowych całkowita wartość „mikroprojektu” wynosi do 50 tys. zł, a całkowita 

wartość operacji parasolowej – 400 tys. zł 

• w przypadku operacji w partnerstwie – limit pomocy każdego z partnerów jest pomniejszany proporcjonalnie 

• w przypadku operacji realizowanych poza operacją parasolową całkowita wartość operacji jest większa niż 

50 tys. zł 

Realizacja operacji w ramach lokalnych strategii rozwoju 
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LEADER 

WYSOKOŚĆ WSPARCIA c.d.: 

• w przypadku jednostek sektora finansów publicznych, wartość realizowanych przez nie samodzielnie 

mikroprojektów nie może przekroczyć 20% danej operacji parasolowej 

(ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadku, gdy sformalizowana grupa nieposiadająca osobowości 

prawnej realizuje mikroprojekt we współpracy z jednostką sektora finansów publicznych, która ubiegała się 

o wsparcie na rzecz tej grupy) 

Intensywność pomocy wynosi od 50% do 100% 

w przypadku działalności gospodarczej  

• intensywność wsparcia nie może być wyższa niż 50% 

• a pomoc będzie miała charakter pomocy de minimis. 

Realizacja operacji w ramach lokalnych strategii rozwoju 
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Wdrażanie projektów współpracy 
 

Pomoc ma formę refundacji kosztów 

Beneficjenci  

• LGD, których LSR zostały wybrane do  

realizacji i finansowania 

 

Warunki  

Pomoc może być przyznana, jeżeli projekt współpracy: 

• jest zgodny z LSR wszystkich LGD ubiegających się o wsparcie tego projektu 

• jest realizacją wspólnego przedsięwzięcia 

• przyczyni się do osiągnięcia wskaźników określonych w LSR wszystkich wnioskujących LGD (tych 

wskaźników, których osiągnięcie zaplanowano poprzez projekt współpracy) – kryterium 

mierzalności, określoności w czasie, możliwości osiągnięcia w okresie realizacji projektu 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

WYSOKOŚĆ WSPARCIA: 

- 50 tys. zł - minimalna wartość projektu międzyterytorialnego 

- limit pomocy na LGD – do 5% wsparcia kierowanego 

z Programu na daną LSR w ramach poddziałań Realizacja 

operacji w ramach lokalnych strategii rozwoju oraz Wsparcie 

kosztów bieżących i aktywizacji. 

- Intensywność pomocy – 100% kosztów kwalifikowalnych  
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Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji 

Beneficjenci  

• LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu 

 

 

Warunki 

• zgodność z LSR 

 

 

WYSOKOŚĆ WSPARCIA: 

Intensywność pomocy do 95 % kosztów kwalifikowanych 
operacji 

ZASADY WSPARCIA: 

- Wsparcie nie może dotyczyć kosztów zrefundowanych  

w ramach innych programów współfinansowanych ze 

środków funduszy EFSI  

2015-07-28 



Lokalne Strategie Rozwoju 

na lata 2016-2023 

Wybrane aspekty 



• Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r o rozwoju lokalnym z 

udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. poz. 378), 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 

wspólne przepisy... 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia 

rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz 

Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 

• Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 

stowarzyszeniach. 

 

Dokumenty prawne 

2015-07-28 



 Poradnik dla LGD w zakresie opracowania 

LSR  na stronach MRIRW 

 Regulamin konkursu na wybór LSR 

 Instrukcja do wniosku o wybór LSR 

 

 

Dokumenty źródłowe 

2015-07-28 



W konkursie mogą wziąć udział stowarzyszenia, które 

spełniają poniższe warunki:  

 posiadają osobowość prawną;  

 posiadają 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; 

 w ich skład wchodzi co najmniej po jednym z przedstawicieli 

sektora publicznego, społecznego, gospodarczego i 

przynajmniej 1 mieszkaniec z obszaru objętego LSR,  

 posiadają organ decyzyjny; 

 w organie decyzyjnym ani władze publiczne ani żadna z grup 

interesu nie posiada więcej niż 49% ogólnej liczby głosów; 

 

Zasady wyboru LSR 

2015-07-28 



 wszystkie gminy, których obszar objęty jest LSR, są członkami 
wnioskodawcy i nie są członkami innych LGD, które ubiegają się o 
wybór LSR albo których strategia została wybrana, z tym że w 
przypadku gdy obszar gminy jest objęty LSR, której realizacja ma być 
współfinansowana ze środków EFSI innych niż EFMR, obszar tej gminy 
może być objęty również inną LSR, która będzie realizowana przez 
inną LGD, o ile realizacja tej strategii ma być współfinansowana 
wyłącznie ze środków pochodzących z EFMR; 

 liczba mieszkańców zamieszkująca obszar objęty LSR nie przekracza 
150 tys. oraz jest nie mniejsza niż:  

 30 tys. (nie licząc mieszkańców miast zamieszkanych przez więcej 
niż 20 tys. mieszkańców) w przypadku LSR współfinansowanej ze 
środków EFRROW,  

 Liczbę mieszkańców ustala się według stanu na dzień 31 grudnia 2013 
r. na podstawie wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, 
udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o 
statystyce publicznej. 

 

Zasady wyboru LSR 

2015-07-28 



 obszar objęty LSR jest spójny przestrzennie oraz składa się: 

 co najmniej z dwóch gmin nie będących miastami 
zamieszkanymi przez więcej niż 20 tys. mieszkańców w 
przypadku lokalnej strategii rozwoju współfinansowanej ze 
środków EFRROW, 

 wyłącznie z miasta lub części miasta w przypadku lokalnej 
strategii rozwoju współfinansowanej wyłącznie ze środków EFS 
lub EFRR, 

 co najmniej z dwóch gmin w pozostałych przypadkach. 

 cele LSR są zgodne z celami określonymi dla rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność we wszystkich programach, o 
finansowanie z których ubiega się wnioskodawca; 

 określono powiązania LSR ze strategią rozwoju 
województwa/województw obszaru objętego LSR, wskazane w LSR 
cele zbieżne są z celami tego dokumentu; 

 

Zasady wyboru LSR 

2015-07-28 



 LSR zawiera informację o przeprowadzeniu analizy pod 

kątem spełnienia kryteriów kwalifikujących do 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko i jej wynikach a w przypadku, gdy LSR 

wymagać będzie przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko, do LSR załączono 

pisemne podsumowanie zawierające informacje, o 

których mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.); 

Zasady wyboru LSR 

2015-07-28 



 Stowarzyszenia, których LSR ma być współfinansowana ze 

środków EFRROW mogą wziąć udział w konkursie pod 

warunkiem spełnienia dodatkowo poniższych warunków: 

 LSR zawiera wskazanie grup defaworyzowanych 

(w szczególności w kontekście dostępu do rynku pracy), które 

uzyskają wsparcie w jej ramach oraz opis stosowanego 

podejścia do każdej z tych grup; 

 50% budżetu LSR przeznaczonego na realizację poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

przeznaczone jest na przedsięwzięcia związane z tworzeniem 

lub utrzymaniem miejsc pracy. 

 

Zasady wyboru LSR 

2015-07-28 



 Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w jednym 

województwie w ramach jednego konkursu.  

 Do formularza wniosku  obligatoryjnie należy załączyć: 

 LSR; 

 statut wnioskodawcy; 

 dane wszystkich członków organu decyzyjnego wnioskodawcy;  

 pełnomocnictwo (o ile dotyczy);  

 uchwały rad gmin o przystąpieniu do wnioskodawcy;  

 informację nt. grup defaworyzowanych, które uzyskają wsparcie 

w jej ramach wraz z opisem planowanego wsparcia  

Zasady wyboru LSR 

2015-07-28 



 procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR, w 

tym procedurę dotyczącą prawa wniesienia protestu, o 

którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o rozwoju 

lokalnym, procedury pozwalające uniknąć konfliktu 

interesów, zasady ustalania kwoty wsparcia oraz 

regulamin organu decyzyjnego; 

 procedury wyboru i oceny grantów w ramach projektów 

grantowych, w tym procedurę dotyczącą prawa 

wniesienia protestu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy o rozwoju lokalnym, procedury pozwalające 

uniknąć konfliktu interesów oraz formularze wniosków (o 

ile dotyczy); 

 kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub 

zmiany kryteriów;  

Wnioskodawca do wniosku załącza  

2015-07-28 



 opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres 
odpowiedzialności pracowników biura wnioskodawcy; 

 plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników 
biura wnioskodawcy;  

 regulamin pracy Biura LGD; 

 informację nt. wiedzy i doświadczenia pracowników zatrudnionych 
w biurze wnioskodawcy rozwoju istotnych dla wdrażania i 
aktualizacji dokumentów strategicznych o zasięgu 
regionalnym/lokalnym –wraz z dokumentami potwierdzającymi 
posiadanie wiedzy i doświadczenia;  

 informację nt. doświadczenia LGD lub podmiotu wchodzącego w 
skład LGD, a będącego odrębnym LGD lub LGR w okresie 2007-
2013, albo informację nt. doświadczenia podmiotu niebędącego 
LGD lub LGR w okresie 2007-2013 ani nieposiadającego w swoim 
składzie podmiotu będącego odrębnym LGD lub LGR w okresie 
2007-2013 – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 16 do formularza 
wniosku.  

 

Wnioskodawca do wniosku załącza 

2015-07-28 



Ludność 

zamieszkała na 

obszarze objętym 

strategią 

Maksymalna kwota na 

poddziałanie 19.2 

Maksymalna kwota na 

poddziałanie 19.4 

Kwota na poddziałanie 19.4 

nie może przekraczać 

iloczynu kwoty na 

poddziałanie 19.2 i poniższej 

wartości procentowej 

od 30 000 do 39 999 5 000 000 PLN 1 250 000 PLN 25% 

od 40 000 do 49 999 6 000 000 PLN 1 450 000 PLN 25% 

od 50 000 do 59 999 7 000 000 PLN 1 650 000 PLN 24% 

od 60 000 do 69 999 8 000 000 PLN 1 850 000 PLN 24% 

od 70 000 do 79 999 9 000 000 PLN 2 050 000 PLN 23% 

od 80 000 do 89 999 10 000 000 PLN 2 250 000 PLN 23% 

od 90 000 do 99 999 11 000 000 PLN 2 450 000 PLN 23% 

od 100 000 do 

109 999 
12 000 000 PLN 

2 650 000 PLN 

23% 

od 110 000 do 

119 999 
13 000 000 PLN 

21% 

od 120 000 do 

129 999 
14 000 000 PLN 

19% 

od 130 000 do 

139 999 
15 000 000 PLN 

18% 

od 140 000 do 150 

000 
16 000 000 PLN 

17% 
2015-07-28 
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 W konkursie mogą wziąć udział Stowarzyszenia, które spełniają 
warunki określone w § 4 Regulaminu konkursu na wybór strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność , w tym:  

 Stowarzyszenia, których LSR ma być współfinansowana ze środków 
EFMR mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem spełnienia 
dodatkowo poniższych warunków:  

 na obszarze objętym LSR, której realizacja ma być współfinansowana 
ze środków EFSI, w tym EFMR liczba osób zatrudnionych w 
sektorze rybackim wynosi co najmniej 50 osób i wartość produkcji 
mierzona w przychodach z działalności rybackiej wynosi co 
najmniej 1 300 000 PLN;  

 na obszarze objętym LSR, której realizacja ma być współfinansowana 
wyłącznie ze środków pochodzących z EFMR liczba osób 
zatrudnionych w sektorze rybackim wynosi co najmniej 70 osób i 
wartość produkcji mierzona w przychodach z działalności 
rybackiej wynosi co najmniej 2 600 000 PLN;  
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 w organie decyzyjnym (wybierającym 
projekty) sektor rybacki posiada nie 
mniej niż 30% ogólnej liczby głosów.  

 

 co najmniej 50% wskaźników 
planowanych do osiągnięcia ze 
środków EFMR związane jest z 
tworzeniem lub utrzymaniem miejsc 
pracy.  
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 Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w 
jednym województwie.  

 Obligatoryjne załączniki określa § 5 Regulaminu 
konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność, w tym  

 Stowarzyszenia, których LSR ma być 
współfinansowana ze środków EFMR dołączają 
potwierdzenie spełnienia przez wnioskodawcę 
warunku odnośnie obszaru, o którym mowa w art. 3 
ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 – wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 7 do formularza wniosku  

Wymagania dotyczące wniosku o wybór 

oraz załączników  

2015-07-28 
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Okręg Mazowiecki 
Polskiego Związku 
Wędkarskiego 
 

Dąbrówka 
Jabłonna 
Nieporęt 
Radzymin 
Serock 
Somianka 
Wieliszew 

131,328 
1415,1492 
 2009,837 

57 

3.556,31 57 



Edward Trojanowski 
 

Prezes Zarządu  
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ul. gen Wł. Sikorskiego 11 lok. 413,  
05-119 Legionowo 
tel. (22) 764 04 13 
e-mail: biuro@partnerstwozalewu.org.pl 
biuro@lgrzz.pl  
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