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Główne założenia:

1.Lokalna społeczność wiejska opracowuje Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) 

oraz realizuje wynikające z niej innowacyjne projekty łączące zasoby ludzkie, naturalne, 

kulturowe, historyczne itp., wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: 

publicznego, gospodarczego i społecznego.

2.Lokalna Grupa Działania (LGD) wybiera projekty, których realizacja przyczynia się 2.Lokalna Grupa Działania (LGD) wybiera projekty, których realizacja przyczynia się 

do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej strategii. 

3.Wspierana będzie działalność LGD, w tym realizowane przez nie projekty współpracy.

4.Sprzyja lepszemu wdrożeniu i absorpcji środków w ramach osi 3, której charakter 

działań i jej podstawowy cel odpowiada idei tworzenia LSR.

5.Realizacja osi 4 w dłuższej perspektywie czasowej przyczyni się do osiągnięcia 

celów osi 3.
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Wdrażanie LSR

Cel działania

Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru 

objętego lokalną strategią rozwoju (LSR) 

realizacji projektów w ramach tej strategii. 

Realizacja strategii powinna przyczynić się do poprawy jakości życia Realizacja strategii powinna przyczynić się do poprawy jakości życia 

na obszarach wiejskich m.in.  poprzez wzrost aktywności lokalnych 
społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy.

W ramach realizacji LSR, zatwierdzonych przez samorząd 
województwa, LGD wybiera projekty do realizacji 

w ramach środków przyznanych na realizację strategii. 

Pracownicy LGD pomagają wnioskodawcom 

w przygotowaniu projektów.
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Działania:

Działanie 4.1 – Wdrażanie Lokalnych 

Strategii Rozwoju.

Działanie 4.2 - Wdrażanie Projektów Działanie 4.2 - Wdrażanie Projektów 

Współpracy.

Działanie 4.3 – Funkcjonowanie LGD
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Wdrażanie LSR
Zakres pomocy:

Przewiduje się udzielenie pomocy:

1. Dla działań mieszczących się w ramach działań osi 3:

- ,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”- ,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

- „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

- „Odnowa i rozwój wsi”

Tak jak określono dla działań osi 3

2. Dla ,, Małych projektów”
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Wdrażanie LSR

„Małe projekty”- działania mogą dotyczyć:

a) organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym                     

i warsztatowym dla ludności z obszaru objętego LSR;

b) promocji i rozwoju lokalnej aktywności, w tym promocji lokalnej twórczościb) promocji i rozwoju lokalnej aktywności, w tym promocji lokalnej twórczości

kulturalnej i artystycznej, z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa

kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego;

c) rozwoju agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym: utworzenia

lub zmodernizowania elektronicznej bazy informacji turystycznej oraz stron

WWW, przygotowania i wydania folderów i innych publikacji informacyjnych,

oznaczenia obiektów ważnych lub charakterystycznych dla obszaru objętego

lokalną strategią rozwoju;
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Wdrażanie LSR

„Małe projekty”- działania mogą dotyczyć cd.:

d) inicjowania powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia 

na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących 

na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach i produktach na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach i produktach 

rolnych i leśnych oraz tradycyjnych sektorach gospodarki;

e) organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych 

na obszarze objętym działalnością LGD;

Dotyczy przedsięwzięć innych niż realizowane w ramach działania 1.1 

Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie
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Wdrażanie LSR

„Małe projekty”- działania mogą dotyczyć cd.:

f) zakupu i nasadzenia tradycyjnej roślinności oraz starych odmian roślin (nasion, 

sadzonek, kłączy, bulw, etc.) w celu wykorzystania lub odnowienia cennego 

dziedzictwa przyrodniczego lub kulturowego ze szczególnym wskazaniem na obszary 

chronione w tym obszary objęte siecią Natura 2000,

g) zakupu oprogramowania, urządzeń i sprzętu komputerowego (w tym urządzeń g) zakupu oprogramowania, urządzeń i sprzętu komputerowego (w tym urządzeń 

i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu oraz zakup usługi dostępu do Internetu) 

i ich udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej w celu podniesienia jakości 

życia ludności na obszarze działania LGD;

h) renowacji, zabezpieczenia i oznakowania przydrożnych kapliczek, pomników 

przyrody, odkrywek geologicznych i innych miejsc i budowli charakterystycznych

dla danej miejscowości i istotnych dla realizacji LSR wraz z uporządkowaniem terenu 

wokół tych miejsc;

i) odnawiania elewacji i dachów prywatnych budynków, ogrodzeń, oraz innych 

obiektów charakterystycznych dla budownictwa danego regionu;
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Wdrażanie LSR

„Małe projekty”- działania mogą dotyczyć cd.:

j) zakupu strojów, eksponatów i innego wyposażenia dla zespołów

artystycznych, zespołów folklorystycznych oraz innych grup i zespołów

kultywujących miejscowe tradycje i zwyczaje;

k) inwestycji służących utrzymaniu i kultywowaniu tradycyjnych zawodów         

i rzemiosła oraz inwestycji służących wspieraniu twórczości lokalnej 

lub ludowej;

l) budowy/odbudowy małej infrastruktury turystycznej, w szczególności 

punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa

biegowego i zjazdowego, tras rowerowych;

m) zakupu wyposażenia świetlic wiejskich i ich remont.
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Wdrażanie LSR

Małe projekty – beneficjent:

osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD       

lub posiadające siedzibę na obszarze działania LGD, 

jeśli prowadzą działalność gospodarczą, jeśli prowadzą działalność gospodarczą, 

organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki 

organizacyjne związków wyznaniowych i kościołów,  

posiadające siedzibę 

na obszarze działania LGD lub działające na obszarze LGD.
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„Wdrażanie projektów 

współpracy”

Zakres działania

W ramach działania pomoc jest przyznawana LGD na realizację projektów współpracy

międzyregionalnej i międzynarodowe zawartych w LSR lub nieuwzględnionych w LSR,                  

ale zgodnych z celami LSR, opracowanej i realizowanej przez LGD.

Na projekt współpracy składa się przygotowanie projektu, w tym opracowanie koncepcji projektu 

oraz  realizacja projektu.

Projekty współpracy:Projekty współpracy:

1) muszą zakładać realizację wspólnych przedsięwzięć;

2) mogą angażować, poza LGD, inne partnerstwa będące grupami lokalnych

partnerów, które zajmują się zagadnieniem rozwoju obszarów wiejskich;

3) jeżeli angażują inne partnerstwa będące grupami lokalnych partnerów,                                             

o których mowa w pkt 2, wówczas poniesione przez nie koszty nie stanowią

kosztu kwalifikowanego projektu; tylko koszty koordynacji są kwalifikowalne;

4) jeżeli dotyczą obszarów spoza UE, wówczas wydatki poniesione w ramach realizacji tej części 

projektu, nie kwalifikują się do wsparcia z EFRROW;
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Wdrażanie LSR

Małe projekty – forma i wysokość pomocy:

W przypadku małych projektów wysokość pomocy na projekt nie może 

przekroczyć 70% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 25 000 zł 

(6 404,0 euro).(6 404,0 euro).

Poziom dofinansowania dla danego beneficjenta nie może przekroczyć 

w okresie programowania kwoty 100 000 zł (25 616,1 euro).

Równowartość kwoty wyrażona w euro ma charakter indykatywny.
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„Wdrażanie projektów 

współpracy”

Zakres działania

W ramach działania pomoc jest przyznawana LGD na realizację projektów współpracy 

międzyregionalnej i międzynarodowej:

1) zawartych w LSR;

2) nieuwzględnionych w LSR, ale zgodnych z celami LSR, opracowanej i realizowanej 

przez LGD.

Na projekt współpracy składa się:Na projekt współpracy składa się:

1) przygotowanie projektu, w tym opracowanie koncepcji projektu;

2) realizacja projektu.

Projekty współpracy:

1) muszą zakładać realizację wspólnych przedsięwzięć;

2) mogą angażować, poza LGD, inne partnerstwa będące grupami lokalnych partnerów, 

które zajmują się zagadnieniem rozwoju obszarów wiejskich;

3) jeżeli angażują inne partnerstwa będące grupami lokalnych partnerów, o których mowa w pkt 2, 

wówczas poniesione przez nie koszty nie stanowią kosztu kwalifikowanego projektu; tylko koszty 

koordynacji są kwalifikowalne;
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„Wdrażanie projektów 

współpracy”

Zakres działania cd.

4) jeżeli dotyczą obszarów spoza Unii Europejskiej, wówczas wydatki poniesione

w ramach realizacji tej części projektu, nie kwalifikują się do wsparcia 

z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

(EFRROW);

5) jeżeli występują koszty związane z planowaniem i przygotowaniem projektu

współpracy, tj. koszty organizacji spotkania partnerów w celu poszukiwaniawspółpracy, tj. koszty organizacji spotkania partnerów w celu poszukiwania

partnerów, zapoznania się i ustalenia warunków projektu współpracy, 

Koszty takie są uznawane za koszt kwalifikowalny i powinny stanowić integralną część

projektu współpracy.
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projektów współpracy”

Beneficjent:

Lokalna Grupa Działania.Lokalna Grupa Działania.
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Funkcjonowanie lokalnej grupy 

działania , nabywanie 

umiejętności i aktywizacja.

Cel działania

Działanie zapewni sprawną i efektywną pracę lokalnych grup 

działania wybranych w ramach realizacji osi 4 PROW 2007-2013 

oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących 

w realizacji lokalnych strategii rozwoju. 

Działanie przyczyni się także do budowania 

kapitału społecznego na wsi, 

a poprzez to do pobudzenia zaangażowania społeczności lokalnej 

w rozwój obszaru 

oraz lepszego wykorzystania potencjału obszarów wiejskich.
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Funkcjonowanie lokalnej grupy 

działania , nabywanie umiejętności i 

aktywizacja.

Zakres działania

W ramach działania, pomoc jest przyznawana LGD na realizację aktywności zgodnie

z listą kosztów kwalifikowalnych określoną w odrębnych przepisach. Pomoc przyznawana w 

ramach działania może w szczególności dotyczyć:

1) badań nad obszarem objętym LSR;

2) informowania o obszarze działania LGD oraz o LSR;2) informowania o obszarze działania LGD oraz o LSR;

3) szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR;

4) wydarzeń o charakterze promocyjnym związanych z obszarem działania LGD i LSR;

5) szkolenia lokalnych liderów;

6) animowania społeczności lokalnych;

7) koszty bieżące LGD (koszty administracyjne związane z działalnością LGD).
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Funkcjonowanie lokalnej 

grupy działania , nabywanie 

umiejętności i aktywizacja.

Beneficjent:

Lokalne grupy działaniaLokalne grupy działania
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Funkcjonowanie lokalnej grupy 

działania , nabywanie 

umiejętności i aktywizacja.

Udział kosztów bieżących w budżecie lokalnej grupy działania

Koszty bieżące lokalnej grupy działania mogą stanowić maksymalnie 

do 15% wartości wszystkich działań przeprowadzonych przez LGD 

w okresie realizacji LSR.

W celu zapewnienia efektywnego funkcjonowania LGD opracowane zostaną W celu zapewnienia efektywnego funkcjonowania LGD opracowane zostaną 

wytyczne dotyczące maksymalnych kwalifikowanych stawek wynagrodzeń 

pracowników LGD.

Wytyczne te będą mogły ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach.


