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Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

Wspólna 

Polityka 

Rolna  do 

2020 r. 

Wyzwania 

Środowiskowe  

Europa 2020 

3 cele polityki 

Uproszczenie 

Gospodarcze  

Terytorialne  
Zrównoważony rozwój 

terytorialny 

Opłacalna produkcja 
żywności 

• Wsparcie dochodów gospodarstw oraz 
zmniejszanie ich zmienności 

• Poprawa konkurencyjności sektora  
i wzmocnienie jego udziału jakościowego 
w łańcuchu żywnościowym 

• Wynagradzanie za trudności związane z 
produkcją na obszarach o szczególnych 
ograniczeniach naturalnych 

• Zabezpieczenie dostarczania 
środowiskowych dóbr publicznych 

• Promowanie ekologicznego wzrostu 
poprzez innowacje 

• Łagodzenie skutków zmian klimatu oraz 
przystosowania się do nich 

• Wspieranie zatrudnienia na obszarach 
wiejskich oraz zachowanie struktur 
społecznych 

• Promocja dywersyfikacji 
• Uwzględnienie różnorodności 

strukturalnej systemów rolniczych, 
poprawa kondycji małych gospodarstw 
oraz rozwój lokalnych rynków 

Zrównoważone 
gospodarowanie zasobami 
naturalnymi oraz działania 

na rzecz klimatu 



Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

6. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, 
 REDUKCJA UBÓSTWA  

I PROMOWANIE ROZWOJU  
GOSPODARCZEGO NA  

OBSZARACH WIEJSKICH 

2. KONKURENCYJNOŚĆ  
ROLNICTWA  

I ŻYWOTNOŚĆ GOSPODARSTW 

3. ŁAŃCUCH ŻYWNOŚCIOWY  
I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 

4. ODTWARZANIE,  
CHRONIENIE  

I WZMACNIANIE  
EKOSYSTEMÓW 

5. EFEKTYWNE  

GOSPODAROWANIE ZASOBAMI 
 I PRZECHODZENIA NA  

GOSPODARKĘ  
NISKOEMISYJNĄ 

1. TRANSFER WIEDZY  
I INNOWACJE 

Innowacje, Zmiany Klimatu i Środowisko jako cele przekrojowe 

(a) Zwiększanie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach wiejskich  
(b) Wzmacnianie powiązań między rolnictwem i leśnictwem a badaniami i innowacją 
(c) Promowanie uczenia się przez całe życie oraz szkolenia zawodowego w sektorach rolnym i leśnym 

(a) Ułatwianie restrukturyzacji gospodarstw stojących przed problemami strukturalnymi, a szczególnie 
gospodarstw rolnych o niskim poziomie uczestnictwa w rynku, prowadzących działalność o charakterze 
rynkowym w określonych sektorach i gospodarstw wymagających zróżnicowania produkcji rolnej 

(b)  Ułatwianie wymiany pokoleń w sektorze rolnym 

(a) Lepsze zintegrowanie głównych producentów z łańcuchem żywnościowym poprzez systemy jakości, 
promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów, organizacje międzybranżowe 

(b)  wspieranie zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych 

(a) Odtwarzanie i zachowanie bioróżnorodności, w tym na obszarach Natura 2000, oraz rolnictwa o wysokiej 
wartości przyrodniczej i stanu europejskich krajobrazów 
(b) Poprawa gospodarki wodnej 
(c) Poprawa gospodarowania glebą 

() Poprawa efektywności korzystania z zasobów wodnych 
(b) Poprawa efektywności korzystania z energii w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym 
(c) Ułatwianie dostaw i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, produktów ubocznych, odpadów, 
pozostałości i innych surowców nieżywnościowych dla celów biogospodarki 
(d) Redukcja emisji podtlenku azotu i metanu z rolnictwa 
(e) Promowanie pochłaniania dwutlenku węgla w rolnictwie i leśnictwie 

(a) Ułatwianie różnicowania działalności, zakładania małych przedsiębiorstw i tworzenia miejsc pracy 
(b) Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich 
 

Priorytety 
polityki 
rozwoju 

obszarów 
wiejskich 

realizowane 
przez PROW 
2014 - 2020 



Cele i przedsięwzięcia w LSR Partnerstwo Ducha Gór 
  C.o 2 Wspieranie przedsiębiorczości i lokalnego rozwoju gospodarczego obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór opartego na zasobach, poprzez 

innowacyjność, z poszanowaniem środowiska i klimatu 

 C.s II 1 Zwiększenie liczby nowych miejsc pracy na obszarze LGD w oparciu o lokalne zasoby, innowacyjnych, z poszanowaniem środowiska i klimatu 

 P. II.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej, innowacyjnej, uwzględniającej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, w tym w 
kluczowych kierunkach dla rozwoju obszaru 

Wskaźniki produktu: 

    -liczba operacji polegających na utworzeniu nowych przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych, z rozwiązaniami dot. ochrony środowiska i klimatu 

    -liczba operacji polegających na utworzeniu nowych przedsiębiorstw, przez osoby z grupy defaworyzowanej w tym innowacyjnych, z rozwiązaniami dot. 
ochrony środowiska i klimatu 

Lokalne kryterium wyboru – kryterium 6 

 - zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu 5 lub 0 pkt /max liczba punktów za wszystkie 
kryteria 89 pkt/ 

 - W ramach kryterium preferowane będą operacje, których realizacja przyczyni się do inwestycji sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałania 
zmianom klimatu. Przykładowo mogą to być działania polegające na: zwiększaniu lub rewitalizowaniu terenów zieleni, nasadzeniach drzew, krzewów, 
roślin, poprawie małej retencji, wymianie szczelnych gruntów na przepuszczalne, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, przeciwdziałanie emisji 
gazów, zastosowanie rozwiązań gwarantujących oszczędność surowcową, energooszczędność, oszczędność wody, tworzenie tzw. „zielonych” miejsc pracy 
itp…  

 Kryterium weryfikowane będzie na podstawie zapisów w dokumentach aplikacyjnych, popartych załączonymi dokumentami i materiałami 
poświadczającymi, że zastosowane rozwiązania mają taki charakter (np. źródła pisemne, literatura, raporty, dokumentacja zdjęciowa odnośniki do stron 
www itp….).  

   

   

  

   

  



Cele i przedsięwzięcia w LSR Duch Gór 
 C.o 2  Wspieranie przedsiębiorczości i lokalnego rozwoju gospodarczego obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór opartego na zasobach, poprzez 

innowacyjność, z poszanowaniem środowiska i klimatu 

 C.s II 2 Wspieranie przedsiębiorczości, opartej na zasobach lokalnych, innowacyjnych, z poszanowaniem środowiska i klimatu 

   P. II.1.1 Rozwijanie działalności gospodarczej, innowacyjnej, uwzględniającej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, w tym w 
kluczowych kierunkach dla rozwoju obszaru 

Wskaźniki produktu: 

 -liczba operacji polegających na rozwoju istniejących przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych, z rozwiązaniami dot. ochrony środowiska i klimatu 

Lokalne kryterium wyboru – kryterium 5 

 - zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu 5 lub 0 pkt / max ilość punktów za wszystkie kryteria 
89 pkt/ 

 - W ramach kryterium preferowane będą operacje, których realizacja przyczyni się do inwestycji sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałania 
zmianom klimatu. Przykładowo mogą to być działania polegające na: zwiększaniu lub rewitalizowaniu terenów zieleni, nasadzeniach drzew, krzewów, 
roślin, poprawie małej retencji, wymianie szczelnych gruntów na przepuszczalne, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, przeciwdziałanie emisji 
gazów, zastosowanie rozwiązań gwarantujących oszczędność surowcową, energooszczędność, oszczędność wody, tworzenie tzw. „zielonych” miejsc pracy 
itp…  

 Kryterium weryfikowane będzie na podstawie zapisów w dokumentach aplikacyjnych, popartych załączonymi dokumentami i materiałami 
poświadczającymi, że zastosowane rozwiązania mają taki charakter (np. źródła pisemne, literatura, raporty, dokumentacja zdjęciowa odnośniki do stron 
www itp….).  

  

  

  

   

  



Wypełnienie wniosku w zakresie kryt. ochrony 
środowiska i klimatu 

 C.o 2 Wspieranie przedsiębiorczości i lokalnego rozwoju gospodarczego obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór opartego na zasobach, poprzez 
innowacyjność, z poszanowaniem środowiska i klimatu 

 P. II 1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej innowacyjnej, uwzględniającej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, w tym w 
kluczowych kierunkach dla rozwoju obszaru 

P. II.1.1 Rozwijanie działalności gospodarczej, innowacyjnej, uwzględniającej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, w tym w kluczowych 
kierunkach dla rozwoju obszaru 

III Pole 1 Zgodność  operacji z celami przekrojowymi PROW – zaznaczyć TAK lub ND 

 - środowisko i klimat to dwa powiązane ze sobą cele przekrojowe PROW. Przeciwdziałanie zmianom klimatu zachodzi poprzez wykonywanie usług za 
pomocą technologii, maszyn i urządzeń i sprzętu ograniczającego niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne, natomiast w organizacji 
wykonywania usług zastosowane będą rozwiązania służące oszczędności zasobów, energii, wody, w sposób niskoemisyjny 

III Pole 1.4 Uzasadnienie zgodności  operacji z celami przekrojowymi PROW  

 - wskazać w jaki sposób realizacja operacji przyczyni się do realizacji celów przekrojowych 

  

  

   

  



Wypełnienie wniosku w zakresie kryt. ochrony środowiska i klimatu 
 C.o 2 Wspieranie przedsiębiorczości i lokalnego rozwoju gospodarczego obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór opartego na zasobach, poprzez innowacyjność, z 

poszanowaniem środowiska i klimatu 

 P. II 1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej innowacyjnej, uwzględniającej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, w tym w kluczowych 
kierunkach dla rozwoju obszaru 

  P. II.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej, innowacyjnej, uwzględniającej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, w tym w kluczowych 
kierunkach dla rozwoju obszaru 

 Pole 1.4 Uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru operacji przez LGD: 

 - należy uzasadnić /krótki i zwięzły opis/ zgodność z celami LSR i kryteriami wyboru operacji przez LGD 

 - należy uzasadnić powiązanie pomiędzy celami oraz przedsięwzięciem a potrzebą realizacji operacji 

 -wskazanie w jakim stopniu realizacja operacji przyczyni się do realizacji celów określonych w LSR 

 - opis zostanie wykorzystany przez LGD podczas oceny operacji pod kątem zgodności z LSR oraz kryteriami wyboru 

 Pole 3 Opis operacji: 

 - należy opisać planowaną do realizacji operację w taki sposób aby była możliwa weryfikacja planowanych do osiągnięcia celów w odniesieniu do zakładanych 
rezultatów 

 - opis zakresu i czasu operacji oraz przyjętych nakładów 

 Pole 7.2 Planowane wskaźniki osiągnięcia celu operacji – pozostałe wskaźniki  ? 

 - należy określić wskaźnik, wartość docelową, jednostkę miary, sposób pomiaru wskaźnika 

  

  

  

   

  



Wypełnienie Biznesplanu – załącznika do  wniosku w zakresie 
kryt. ochrony środowiska i klimatu 
 Biznesplan w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwijania działalności gospodarczej 
taki sam wzór  

 8.Wpływ operacji na ochronę środowiska  

 Należy wymienić ten zakres rzeczowy operacji lub planowane do wdrożenia rozwiązania, które będą w 
pozytywny sposób wpływać na środowisko /zaznaczyć TAK lub ND/ 

  9.Wpływ operacji na przeciwdziałanie zmianom klimatu 

 Należy wymienić ten zakres rzeczowy operacji lub planowane do wdrożenia rozwiązania, które będą w 
pozytywny sposób wpływać na przeciwdziałanie zmianom klimatu /zaznaczyć TAK lub ND/ 

   
   

  



Źródła informacji poświadczające zastosowanie działań na rzecz środowiska 
i klimatu 
 Biznesplan w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwijania działalności gospodarczej 
taki sam wzór  

 8.Wpływ operacji na ochronę środowiska  

 Należy wymienić ten zakres rzeczowy operacji lub planowane do wdrożenia rozwiązania, które będą w 
pozytywny sposób wpływać na środowisko /zaznaczyć TAK lub ND/ 

  9.Wpływ operacji na przeciwdziałanie zmianom klimatu 

 Należy wymienić ten zakres rzeczowy operacji lub planowane do wdrożenia rozwiązania, które będą w 
pozytywny sposób wpływać na przeciwdziałanie zmianom klimatu /zaznaczyć TAK lub ND/ 

   
   

  



Dziękuję za uwagę 
  

  

 Kontakt : www.zielonaakcja.pl 

  
Irena Krukowska-Szopa tel. 600 276 829 
 krukowska@zielonaakcja.pl 
 
Joanna Czabajska - Pastuszek tel.76 86 294 30 
czabajska@zielonaakcja.pl  
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ul. Konstytucji 3 Maja 25,  

58-540 Karpacz     

tel/fax 075 644 21 65,  

sekretariat@duchgor.org;  

www.konkursy.duchgor.org 

www.krainaduchagor.pl 

www.ekomuzeaduchagor.pl   
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