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1. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 
(UE) NR 1303/2013 z 17.12.2013 r. ustanawiające wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1083/2006. 
2. 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) i uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.  
 



2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
zatwierdzony przez KE w dniu 18.12.2014 r. 
3. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–20201, (Dz.U. 2015, Poz. 349) 
4. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 
lokalnej społeczności (Dz. U. 2015 r. poz. 378). 
5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z 
dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i 
trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015, poz. 
1570). 



ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 
 art. 32-35  
ROZDZIAŁ II  Rozwój lokalny kierowany przez społeczność  
Artykuł 32  Rozwój lokalny kierowany przez społeczność  
1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność jest wspierany ze środków EFRROW, określany 
nazwą LEADER, i może być wspierany ze środków EFRR, EFS lub EFMR. Dla potrzeb niniejszego 
rozdziału fundusze te zwane są dalej „właściwymi EFSI”.  
2. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność jest:  
a) skoncentrowany na konkretnych obszarach poniżej szczebla regionalnego;  
b) kierowany przez lokalne grupy działania, w których skład wchodzą przedstawiciele władz 
publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców, przy czym 
na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami 
krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu;  
c) prowadzony na podstawie zintegrowanych i wielosektorowych lokalnych strategii rozwoju;  
d) zaprojektowany z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i potencjału oraz zawiera elementy 
innowacyjne w kontekście lokalnym i zakłada tworzenie sieci kontaktów oraz, w stosownych 
przypadkach, współpracę.  
  



 Artykuł 33  Strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  
1. Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawiera przynajmniej 
następujące elementy:  
a) określenie obszaru i ludności objętych strategią;  
b) analizę potrzeb i potencjału obszaru w zakresie rozwoju, w tym analizę mocnych i słabych 
stron, szans i zagrożeń;  
c) opis strategii i jej celów, opis zintegrowanego i innowacyjnego charakteru strategii oraz 
hierarchię celów, w tym wartości docelowe dotyczące produktów lub rezultatów. W 
odniesieniu do rezultatów wartości docelowe mogą być ujęte ilościowo lub jakościowo. 
Strategia jest spójna z odpowiednimi programami wszystkich właściwych zaangażowanych 
EFSI;  
d) opis procesu zaangażowania społeczności w opracowanie strategii;  
e) plan działania wskazujący, w jaki sposób cele przekładają się na działania;  
f) opis rozwiązań w zakresie zarządzania i monitorowania strategii wykazujący potencjał 
lokalnej grupy działania do realizacji strategii oraz opis szczegółowych rozwiązań dotyczących 
ewaluacji;  
g) plan finansowy strategii, w tym planowaną alokację każdego z właściwych EFSI.  
 

 



Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z 
udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015 r. poz. 378). 
Art. 4. 1. LGD działa jako stowarzyszenie posiadające osobowość prawną. 
3. Do tworzenia i działania LGD stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o 
stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.2)), z tym że: 
1) członkami zwyczajnymi LGD mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w tym jednostki 
samorządu terytorialnego, z wyłączeniem województw; 
2) nadzór nad LGD sprawuje marszałek województwa; 
3) LGD, w zakresie określonym w jej statucie, może prowadzić działalność gospodarczą służącą 
realizacji LSR; 
4) LGD, oprócz organów wymaganych na podstawie art. 11 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – 
Prawo o stowarzyszeniach, jest obowiązana posiadać organ, do którego właściwości należy: 
a) wybór operacji w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia nr 1303/2013, zwanych dalej 
„operacjami”, które mają być realizowane w ramach LSR, oraz 
b) ustalenie kwoty wsparcia 
– zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. f rozporządzenia nr 1303/2013, zwany dalej „radą”, chyba że w 
statucie LGD przewidziano, że zadania te należą do właściwości zarządu. 
  

 



Art. 5. 1. Wyboru LSR dokonuje się spośród LSR, które oprócz warunków 
określonych w regulaminie konkursu spełniają następujące warunki:  
obszar objęty LSR jest spójny przestrzennie, zamieszkany nie więcej niż przez 
150 tys. mieszkańców oraz: 
a) w przypadku gdy realizacja LSR ma być współfinansowana ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – jest 
zamieszkany nie mniej niż przez 30 tys. mieszkańców, 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. 
3. Przez obszar wiejski objęty LSR rozumie się obszar gmin wiejskich, 
miejsko-wiejskich i miejskich objęty LSR, z wyłączeniem obszaru miast 
zamieszkanych przez więcej niż 20 tys. mieszkańców. 



LSR 2014-2020 i LGD 2014-2020 
Obszar działania stowarzyszenia LGD Partnerstwo Ducha Gór obejmuje 8 
gmin , położonych w granicach administracyjnych powiatu 
jeleniogórskiego:  
- 3 wiejskie (Mysłakowice, Janowice Wielkie i Podgórzyn),  
- 4 miejskie (Kowary, Karpacz, Szklarska Poręba i Piechowice) oraz  
- 1 miasto powyżej 20 tys. mieszkańców – Jelenia Góra (miasto na 
prawach powiatu).  
LSR 2014-2020 LGD Partnerstwo Ducha Gór jest strategią 
monofunduszową, może być finansowana tylko i wyłącznie ze środków 
PROW 2014-2020, co wyklucza finansowanie z tych środków miasta 
Jelenia Góra, jako miasta powyżej 20 tys. mieszkańców (w RPO WD 2014-
2020 nie zakłada się możliwości finansowania miast powyżej 20 tys. 
mieszkańców). 



LSR 2014-2020 i LGD 2014-2020 
Łączna liczba ludności obszaru LGD, łącznie z mieszkańcami miasta 
powyżej 20 tys., wynosi 134.740 osób. Łączna liczba ludności obszaru 
objętej LSR, z wyłączeniem mieszkańców miasta powyżej 20 tys. wynosi 
52.755 osób 



            

Mysłakowice, Podgórzyn, Janowice Wielkie, Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba, Jelenia Góra  

Strategia Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Społeczność  

LSR Partnerstwa Ducha Gór  

na lata 2014-2020(23) 
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I. Poprawa atrakcyjności i 
zrównoważenie rozwoju 
turystycznego obszaru LGD 
Partnerstwo Ducha Gór, opartego 
na zasobach, przy udziale 
społeczności lokalnych poprzez 
innowacyjność, z poszanowaniem 
środowiska i klimatu do 2020(23) 
r. 

II.   Wspieranie zrównoważonego rozwoju 
przedsiębiorczości i lokalnego rozwoju 
gospodarczego obszaru LGD Partnerstwo 
Ducha Gór  opartego na zasobach,  poprzez 
innowacyjność, z poszanowaniem środowiska i 
klimatu do 2020(23) r. 

III. Włączanie i integrowanie 
społeczności lokalnych  oraz podmiotów 
ekonomii społecznej wokół rozwoju 
własnych miejscowości,  w oparciu o zasoby, 
poprzez innowacyjność, z poszanowaniem 
środowiska i klimatu do 2020(23) r. 
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y I.1. Poprawa dostępności do 

infrastruktury turystycznej, 
rekreacyjnej i kulturowej, opartej 
na zasobach, innowacyjnej,   z 
poszanowaniem środowiska i 
klimatu  do 2020(23) r. 

II.1. Zwiększenie liczby nowych miejsc pracy na 
obszarze LGD,  w oparciu o lokalne zasoby, 
innowacyjnych,  z poszanowaniem środowiska i 
klimatu  do 2020(23) r. 

III.1. Zwiększenie zaangażowania 
mieszkańców w rozwój obszaru, z 
wykorzystaniem rozwiązań  innowacyjnych, z 
poszanowaniem środowiska i klimatu na 
obszarze LGD Partnerstwo Ducha Gór do 
2020(23) r. 
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 I.1.1 Inwestycje w 
infrastrukturę turystyczną , 
rekreacyjną i kulturową, 
innowacyjną,  opartą na 
zasobach, uwzględniającą 
ochronę środowiska i 
przeciwdziałanie zmianom 
klimatu 

II.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej,   
innowacyjnej,  uwzględniającej ochronę 
środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, 
w tym w kluczowych kierunkach dla rozwoju 
obszaru 
II.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej,  
innowacyjnej,  uwzględniającej ochronę 
środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, 
w tym w kluczowych kierunkach dla rozwoju 
obszaru 

III.1.1.   Włączenie społeczne poprzez 
realizację Festiwalu Ducha Gór. 
III.1.2. Inicjatywy na rzecz 
wzmocnienia kapitału społeczności i 
organizacji, w tym edukacja w 
zakresie ochrony środowiska i 
przeciwdziałania zmianom klimatu. 
III.1.3. Inicjatywy na rzecz tożsamości i 
zachowania dziedzictwa kulturowego. 
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I.2.  Poprawa promocji obszaru LGD 
Partnerstwo Ducha Gór pod 
wspólnym szyldem – Kraina Ducha 
Gór do 2020(23) r. 

II.2. Wspieranie przedsiębiorczości, opartej na 
zasobach lokalnych, innowacyjnych,  z 
poszanowaniem środowiska i klimatu  do 
2020(23) r. 

III.2. Wspieranie włączenia społecznego na 
obszarze LGD Partnerstwo Ducha Gór do 
2020(23) r. 
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I.2.1.  Zintegrowany system 
informacji i zarządzania turystyką. 
I.2.2.  Wspólne działania 
promocyjne całego obszaru 
LGD Partnerstwo Ducha Gór 
pod wspólnym szyldem – 
Kraina Ducha Gór. 
I.2.3.   Promocja międzynarodowa 
obszaru, produktów turystycznych, 
marki lokalnej, sieciujących 
tematycznie zasoby, usługi i 
produkty. 

II.2.1. Wspieranie  powstawania produktów i 
usług lokalnych, rozwijanie marki Karkonoska 
Marka Lokalna. 
II.2.2.  Włączenie marki lokalnej oraz miejsc 
związanych z żywnością do kulinarnego szlaku 
„Dolnośląskie Smaki”, na obszarze 
województwa. 
  

III.2.1.  Funkcjonowanie LGD oraz aktywizacja 
społeczności lokalnych 



Zaplanowano 5 projektów grantowych w zakresie operacji: 
-  I.1.1 Inwestycje w infrastrukturę turystyczną , rekreacyjną i 
kulturową, innowacyjną,  opartą na zasobach, uwzględniającą 
ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu (7 szt.). 
- I.2.2 Wspólne działania promocyjne całego obszaru LGD Partnerstwo 
Ducha Gór pod wspólnym szyldem – Kraina Ducha (6 działań). 
- III.1.1.   Włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu Ducha Gór 
(10 wydarzeń). 
- III.1.2. Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i 
organizacji, w tym edukacja w zakresie ochrony środowiska i 
przeciwdziałania zmianom klimatu (10 przedsięwzięć). 
- III.1.3. Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa 
kulturowego (10 przedsięwzięć).  



Cele główne Cele szczegółowe Przedsięwzięcia Budżet 
przedsięwzięć 

Budżet celu 
szczegółowego 

Budżet celu 
ogólnego 

I. Poprawa  
atrakcyjności i 
zrównoważenie 
rozwoju 
turystycznego 
obszaru LGD 
Partnerstwo Ducha 
Gór, opartego na 
zasobach,  przy 
udziale społeczności 
lokalnych poprzez 
innowacyjność, z 
poszanowaniem 
środowiska i klimatu 
do 2020(23) r. 

I.1. Poprawa 
dostępności do 
infrastruktury 
turystycznej, 
rekreacyjnej i 
kulturowej, opartej na 
zasobach, 
innowacyjnej,   z 
poszanowaniem 
środowiska i klimatu  
do 2020(23) r. 

I.1.1 Inwestycje w infrastrukturę turystyczną, 
rekreacyjną i kulturową, innowacyjną,  opartą na 
zasobach, uwzględniającą ochronę środowiska i 
przeciwdziałanie zmianom klimatu 

  
  
  

2.400.000 

  
  
  

2.400.000 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2.940.000 
I.2.  Poprawa promocji 
obszaru LGD 
Partnerstwo Ducha 
Gór pod wspólnym 
szyldem – Kraina 
Ducha Gór do 2020(23) 
r. 

I.2.1.  Zintegrowany system informacji i zarządzania 
turystyką. 

  
100.000 

  
  

  
  

540.000 

I.2.2.  Wspólne działania promocyjne całego 
obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór pod 
wspólnym szyldem – Kraina Ducha Gór. 

  
300.000 

I.2.3.   Promocja międzynarodowa obszaru, 
produktów turystycznych, marki lokalnej, 
sieciujących tematycznie zasoby, usługi i produkty. 

140.000 

II.   Wspieranie 
zrównoważonego 
rozwoju 
przedsiębiorczości i 
lokalnego rozwoju 
gospodarczego 
obszaru LGD 
Partnerstwo Ducha 
Gór  opartego na 
zasobach,  poprzez 
innowacyjność, z 
poszanowaniem 
środowiska i klimatu 
do 2020(23) r. 

II.1. Zwiększenie liczby 
nowych miejsc pracy na 
obszarze LGD,  w 
oparciu o lokalne 
zasoby, innowacyjnych,  
z poszanowaniem 
środowiska i klimatu  
do 2020(23) r. 

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

2.000.000 2.000.000   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3.500.000 

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

1.500.000 1.500.000 

II.2. Wspieranie 
przedsiębiorczości, 
opartej na zasobach 
lokalnych, 
innowacyjnych,  z 
poszanowaniem 
środowiska i klimatu  
do 2020(23) r. 

II.2.1. Wspieranie  powstawania produktów i usług 
lokalnych, rozwijanie marki Karkonoska Marka 
Lokalna,  
  

0,00 0,00 

II.2.2.  Włączenie marki lokalnej oraz miejsc 
związanych z żywnością do kulinarnego szlaku 
„Koszyk Dolnośląskich Smaków”, na obszarze 
województwa. 

0,00 0,00 

III. Włączanie i 
integrowanie 
 społeczności 
lokalnych  oraz 
podmiotów 
ekonomii społecznej 
wokół rozwoju 
własnych 
miejscowości,  w 
oparciu o zasoby, 
poprzez 
innowacyjność, z 
poszanowaniem 
środowiska i klimatu 
do 2020(23) r. 

III.1. Zwiększenie 
zaangażowania 
mieszkańców w rozwój 
obszaru, z 
wykorzystaniem 
rozwiązań  
innowacyjnych, z 
poszanowaniem 
środowiska i klimatu 
na obszarze LGD 
Partnerstwo Ducha 
Gór do 2020(23) r 

III.1.1.   Włączenie społeczne poprzez realizację 
Festiwalu Ducha Gór 

300.000   
  
  
  
  

700.000 

  
  
  
  
  
  
  

2.350.000 

III.1.2. Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału 
społeczności i organizacji, w tym edukacja w 
zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania 
zmianom klimatu. 
  

200.000 

III.1.3. Inicjatywy na rzecz tożsamości i 
zachowania dziedzictwa kulturowego. 

200.000 

III.2. Wspieranie 
włączenia społecznego 
na obszarze LGD 
Partnerstwo Ducha Gór 
do 2020(23) r. 

III.2.1.  Funkcjonowanie LGD oraz aktywizacja 
społeczności lokalnych   

  
  

1.650.000 

  
  

1.650.000 

Razem  8.790.000 8.790.000 8.790.000 



CEL WSKAŹNIK 31.12.2018 31.12.2021 
I.1.2. Inwestycje w infrastrukturę turystyczną , 
rekreacyjną i kulturową, innowacyjną,  opartą na 
zasobach, uwzględniającą ochronę środowiska i 
przeciwdziałanie zmianom klimatu 

Liczba nowych lub zmodernizowanych 
obiektów infrastruktury turystycznej, 
rekreacyjnej i kulturowej 

9 SZT. 7  SZT. GRANTY 

I.2.2 Zintegrowany system informacji i zarządzania 
turystyką.. Liczba zintegrowanych systemów 

informacji i zarządzania turystyką (projekt 
własny LGD)   

--- 1 SZT. 

I.2.3.  Wspólne działania promocyjne całego obszaru LGD 
Partnerstwo Ducha Gór pod wspólnym szyldem – Kraina 
Ducha Gór. 

Liczba działań promocyjnych ---- 6 szt. GRANTY 

I.2.4.   Promocja międzynarodowa obszaru, produktów 
turystycznych, marki lokalnej, sieciujących tematycznie 
zasoby, usługi i produkty. 
 

Wydawnictwa, konferencja, wizyta 
studyjna 

10 wydawnictw, 1 
konferencja, 1 wizyta 
studyjna 
Projekt współpracy 

---- 

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

Liczba nowych utworzonych 
przedsiębiorstw 8 7 

Liczba nowych utworzonych 
przedsiębiorstw przez osoby z grup 
defaworyzowanych 

7 3 

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

Liczba operacji polegających na rozwoju 
istniejącego przedsiębiorstwa 3 2 

II.2.1. Wspieranie  powstawania produktów i usług 
lokalnych, rozwijanie marki Karkonoska Marka Lokalna ---- 1 PROJEKT 

WSPÓŁPRACY 

II.2.2.  Włączenie marki lokalnej oraz miejsc związanych z 
żywnością do kulinarnego szlaku „Koszyk Dolnośląskich 
Smaków”, na obszarze województwa 

----- 
1 PROJEKT 
WSPÓŁPRACY 
 

III.1.1.   Włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu 
Ducha Gór 

Liczba nowych wydarzeń w ramach 
festiwalu ---- 10 wydarzeń 

GRANTY 

III.1.2. Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału 
społeczności i organizacji, w tym edukacja w zakresie 
ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu 

Liczba inicjatyw na rzecz wzmocnienia 
kapitału (…) 

10 inicjatyw 
GRANTY 

III.1.3. Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania 
dziedzictwa kulturowego 

Liczba inicjatyw na rzecz tożsamości i 
zachowania dziedzictwa kulturowego 

10 inicjatyw 
GRANTY 



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 

września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015, poz. 1570). 

§ 3. 1. O pomoc może ubiegać się podmiot będący: 
2) osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej 
oddziału znajduje się na obszarze wiejskim 
objętym LSR, albo 
3) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa 
przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba 
tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, z tym 
że spółka kapitałowa w organizacji 
może ubiegać się wyłącznie o pomoc na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 
1 pkt 2 lit. a. 



§ 2. 1. Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie: 

1) wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez 

podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony 

środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem 

rozwiązań innowacyjnych; 

5) zachowania dziedzictwa lokalnego; 

6) budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej; 

8) promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub 

usług lokalnych. 



§ 11. Pomoc na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 

pkt 5 i 6 jest przyznawana, jeżeli operacja służy zaspokajaniu 

potrzeb społeczności lokalnej. 

§ 12. Pomoc na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 

pkt 8 jest przyznawana, jeżeli operacja: 

1) służy wspólnej promocji produktów lub usług lokalnych; 

2) nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem 

wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia 

specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w 

LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się 

wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone 

przynajmniej w części tej samej tematyce. 



§ 13. 1. Pomoc na projekt grantowy, o którym mowa w art. 14 ust. 

5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 

lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), zwany dalej „projektem 

grantowym”, jest przyznawana, jeżeli: 

1) wartość każdego zadania służącego osiągnięciu celu 

projektu grantowego, jakie ma być zrealizowane przez 

grantobiorcę, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 

lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 

społeczności, zwanego dalej „grantobiorcą”, nie będzie wyższa 

niż 50 tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych; 



§ 15. 1. Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w 

okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020 wynosi 300 tys. złotych na jednego beneficjenta. 

3. Wysokość pomocy przyznanej na jedną operację nie może 

przekroczyć: 

2) 300 tys. złotych – w przypadku operacji w zakresie innym niż 

określony w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a i b. 

7. Wysokość pomocy przyznanej na: 

1) jeden projekt grantowy nie może przekroczyć 300 tys. złotych; 



§ 17. 1. Pomoc na operację w zakresie innym niż określony w § 
2 ust. 1 pkt 2 lit. a jest przyznawana w formie refundacji 
kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty: 
1) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia 
nr 1305/2013, zwane dalej „kosztami ogólnymi”, 
2) zakupu robót budowlanych lub usług, 
3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz 
zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie 
autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych, 
4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 
5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku 
operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 5 – również 
używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty, 



§ 17. 1. Pomoc na operację w zakresie innym niż określony w § 2 ust. 1 pkt 2 
lit. a jest przyznawana w formie refundacji 
kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty: 
6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów 

osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z 

kierowcą, 

7) zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów, 

8) wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie 

pracy, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne 

koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych 

przepisów w związku 

z zatrudnieniem tych pracowników – w przypadku operacji w zakresie 

określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3, 

9) podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c 

rozporządzenia nr 1303/2013 



2. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość 

wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 

rozporządzenia nr 1303/2013. 

3. Wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 

ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, w formie nieodpłatnej 

pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin 

oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 

narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym 
złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168. 



§ 18. 1. Pomoc na operację w zakresie innym niż 

określony w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a jest przyznawana w 

wysokości: 

1) określonej w LSR, lecz nie wyższej niż: 

a) 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku 

podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do 

której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej, 

b) 100% – w przypadku pozostałych podmiotów; 

2) 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku 
jednostki sektora finansów publicznych. 



2. W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych 

w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu 

rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość 

rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich 

racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy 

uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów. 

3. Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są 

uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% 

pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty 

zakupu środków transportu – w wysokości 

nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów 

kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty 
ogólne. 



§ 20. 1. Wniosek o przyznanie pomocy na operację 

realizowaną przez podmiot inny niż LGD składa się 

bezpośrednio do LGD, w terminie wskazanym w 

ogłoszeniu, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 

20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 

społeczności, nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym 
niż 30 dni. 



§ 22. W terminie 2 miesięcy od dnia przekazania wniosku o 

przyznanie pomocy zarządowi województwa przez LGD 

zarząd województwa: 

1) wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do zawarcia 

umowy – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o 

przyznanie pomocy; 

2) informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy o odmowie 

przyznania pomocy – w przypadku gdy nie są spełnione warunki 

przyznania pomocy. 

§ 23. 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o 

przyznanie pomocy zarząd województwa wyznacza niezwłocznie 

podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy, w formie 

pisemnej, termin zawarcia umowy, nie dłuższy niż 14 dni od dnia 

otrzymania wezwania. 



4. W przypadku projektów grantowych pomoc jest wypłacana, jeżeli 

ponadto: 

1) granty, o których mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 

2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, 

zwane dalej „grantami”, zostały udzielone grantobiorcom na 

podstawie umowy o powierzenie grantu, w wysokości 

nieprzekraczającej limitu wynoszącego 100 tys. złotych na 

jednego grantobiorcę w ramach projektów grantowych 

realizowanych przez daną LGD; 

2) suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów 

publicznych w ramach danego projektu grantowego nie 

przekracza 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt; 

3) każdy grantobiorca spełnia warunki określone w § 3 ust. 1 lub 4 i 
§ 4 ust. 1 pkt 4 i 7 oraz nie wykonuje działalności gospodarczej. 



PROCEDURA OCENY: 
1. OCENA WSTĘPNA 
2. ZGODNOŚCI Z LSR (2 ETAPY) 
3. OCENY MERYTORYCZNEJ 
 


