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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) 
http://www.konkursy.duchgor.org/pl/358/lokalna-strategia-rozwoju/ 
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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 



II.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej, innowacyjnej, 
uwzględniającej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom 
klimatu, w tym w kluczowych kierunkach dla rozwoju obszaru 
• 2016-2018 – liczba nowo utworzonych przedsiębiorstw – 8 szt. 
• 2016-2018 – liczba nowo utworzonych przedsiębiorstw  przez 

osoby z grup defaworyzowanych – 7 szt. 
Łącznie 1.200.000 
• 2019-2021 - liczba nowo utworzonych przedsiębiorstw  - 7 szt. 
• 2019-2021 - liczba nowo utworzonych przedsiębiorstw  przez 

osoby z grup defaworyzowanych – 3 szt. 
Łącznie 800.000 

 



II.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej, innowacyjnej, 
uwzględniającej ochronę środowiska i przeciwdziałanie 
zmianom klimatu, w tym w kluczowych kierunkach dla 
rozwoju obszaru 
 
2016-2018 – liczba operacji polegających na rozwoju 
istniejącego przedsiębiorstwa – 3 szt. 
Łącznie 900.000 
 
2019-2021 - liczba operacji polegających na rozwoju 
istniejącego przedsiębiorstwa – 2 szt. 
Łącznie 600.000 
 



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 



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). 

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



2) rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 
pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 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 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. 
UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), zwaną dalej „LSR”, przez: 



a) podejmowanie działalności gospodarczej, 
 
c) rozwijanie działalności gospodarczej, 
 
d) podnoszenie kompetencji osób realizujących 
operacje w zakresie określonym w lit. a–c; 
 

 



2. Pomoc na operacje w zakresie określonym w 
ust. 1 ma charakter pomocy de minimis, z 
wyjątkiem pomocy, do której nie ma zastosowania 
rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 
108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 
24.12.2013, str. 1). 



§ 3. 1. O pomoc może ubiegać się podmiot będący: 
1) osobą fizyczną, jeżeli: 
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
b) jest pełnoletnia, 
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w 
przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, 
do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.2), 
d) miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność 
gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym 
LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność 
gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 
r. o swobodzie działalności gospodarczej, albo 



2. W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania 
działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki określone w ust. 
1 powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki. 
3. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje 
działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, pomoc jest przyznawana, 
jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe 
przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. 
Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1). 



Mikro i małe przedsiębiorstwo: 
1. Zatrudniające mniej niż 10 osób 
2. Przychody netto równe lub mniejsze 2 mln EUR 
3. Suma bilansowa równa lub mniejsza 43 mln EUR 
 
Dane dotyczące zatrudnienia, przychodów netto i sumy bilansowej przyjmuje 

się z zamkniętego roku obrotowego.  

Liczba zatrudnionych osób odpowiada liczbie rocznych jednostek roboczych 

(RJR), to jest liczbie pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w 

obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego 

uwzględnianego roku. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, 

które pracowały w niepełnym wymiarze godzin (bez względu na długość 

okresu zatrudnienia), lub pracowników sezonowych jest obliczana jako część 
ułamkowa RJR. 

 
 



§ 4. 1. Pomoc jest przyznawana podmiotowi spełniającemu warunki 
określone w § 3 i któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie 
przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, 
zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli: 
1) koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych 
środków publicznych; 
2) operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a 
wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-
finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów 
kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową 
wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od 
dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.; 



3) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na 
obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na 
budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie 
zlokalizowany poza tym obszarem; 
4) inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej 
własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub 
podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na 
cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji 
operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie 
z art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 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 ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwanego dalej „rozporządzeniem 
nr 1303/2013”; 



Art. 71 - 1303/2013 
Trwałość operacji  

1. W przypadku operacji obejmującej inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje 
produkcyjne dokonuje się zwrotu wkładu z EFSI, jeżeli w okresie pięciu lat od płatności 
końcowej na rzecz beneficjenta lub w okresie ustalonym zgodnie z zasadami pomocy 
państwa, tam gdzie ma to zastosowanie, zajdzie którakolwiek z poniższych okoliczności:  

a) zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty 
programem;  

b) zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi  
       publicznemu nienależne korzyści;  
c) istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która  
       mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów. Kwoty nienależnie    
       wypłacone w odniesieniu do takiej operacji są odzyskiwane przez państwo  
       członkowskie w wysokości proporcjonalnej do okresu, w którym nie spełniono   
        wymogów.  



5) operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z 
biznesplanem; 
6) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych; 
7) podmiot ten wykaże, że: 
a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do 
operacji, którą zamierza realizować, lub 
b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza 
realizować, lub 
c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza 
realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, 
lub 
d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza 
realizować; 
8) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych. 



§ 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. 



3. Warunku określonego w ust. 1: 

 
3) pkt 7 nie stosuje się do przyznawania pomocy na 
operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. 
a. 



4. Biznesplan, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, zawiera co 
najmniej: 
1) opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu 
ubiegającego się o przyznanie pomocy; 
2) wskazanie celów pośrednich i końcowych; 
3) informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych 
przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy 
niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza 
realizować; 
4) wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy; 
5) planowany zakres działań niezbędnych do osiągniecia celów 
pośrednich i końcowych. 

 



6. Biznesplan, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, 
sporządza się na formularzu opracowanym przez 
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa i udostępnionym na stronie 
internetowej województwa. 

 



§ 5. 1. Pomoc na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a jest 
przyznawana, jeżeli: 

1) podmiot ubiegający się o jej przyznanie: 

a) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym 
zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w 
przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie 
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 
59, poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów, 

b) w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy 
nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z 
dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był 
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w 
rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym 

– i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie; 



2) operacja zakłada: 
a) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to 
uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, 
dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, 
zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę 
lub spółdzielczej umowy o pracę, 
 
b) utrzymanie miejsca pracy, o którym mowa w lit. 
a, przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty 
płatności końcowej. 

 



2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się w przypadku, gdy 
podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest osobą 
fizyczną, która podejmuje we własnym imieniu działalność 
gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z tym, że 
pomoc temu podmiotowi jest przyznawana, jeżeli operacja 
zakłada wykonywanie tej działalności co najmniej przez 2 lata 
od dnia wypłaty płatności końcowej. 
3. W przypadku gdy o pomoc na operację w zakresie 
określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a ubiega się podmiot będący 
spółką kapitałową w organizacji pomoc jest przyznawana, 
jeżeli ten podmiot uzyska osobowość prawną do dnia zawarcia 
umowy. 
 



§ 7. 1. Pomoc na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c jest 
przyznawana, jeżeli: 

1) podmiot ubiegający się o jej przyznanie wykonuje działalność gospodarczą, 
do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej; 

2) operacja zakłada: 

a) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne 
etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a 
osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona 
na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, 

b) utrzymanie miejsca pracy, o którym mowa w lit. a, przez co najmniej 3 lata 
od dnia wypłaty płatności końcowej; 



3) podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas 
przyznana pomoc na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a albo 
upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na 
operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a; 

4) podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas 
przyznana pomoc na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b lub w 
ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy 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 2014–2020 – w przypadku 
ubiegania się o przyznanie tej pomocy przez podmiot, który wykonuje działalność 
gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja 
artykułów spożywczych lub produkcja napojów. 



3. Utworzenie miejsca pracy w wyniku realizacji 
danej operacji nie może być uznane za 
spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 
2, w odniesieniu do innej operacji. 

 



§ 8. Pomoc na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a–c nie 
przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest 
sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 
r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako: 
1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach; 
2) górnictwo i wydobywanie; 
3) działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie; 
4) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków; 
5) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej; 
6) produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych; 
7) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych 
wyrobów farmaceutycznych; 
8) produkcja metali; 
9) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli; 
10) transport lotniczy i kolejowy; 
11) gospodarka magazynowa. 



§ 9. Pomoc na operację w zakresie określonym w 
§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. d jest przyznawana, jeżeli 
podmiot ubiegający się o jej przyznanie ubiega 
się jednocześnie o przyznanie pomocy na 
operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 
2 lit. a, b lub c i spełnia warunki przyznania 
pomocy w tym zakresie. 



§ 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. 



4. Przy ustalaniu wysokości środków pozostałych do 
wykorzystania w ramach limitu, o którym mowa w ust. 1 i 2, 
uwzględnia się sumę kwot pomocy wypłaconej na zrealizowane 
operacje i kwot pomocy przyznanej na operacje, których 
realizacja nie została jeszcze zakończona. 
5. W przypadku wspólnej realizacji operacji albo realizacji operacji 
w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki 
cywilnej przy ustalaniu wysokości środków pozostałych do 
wykorzystania w ramach limitu, o którym mowa w ust. 1 i 2, przez 
każdy z podmiotów realizujących tę operację wysokość limitu 
pomocy na beneficjenta jest pomniejszana każdemu podmiotowi 
o jednakową kwotę stanowiącą iloraz kwoty pomocy przyznanej 
na operację oraz liczby podmiotów realizujących tę operację. 



§ 16. Pomoc na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a 
jest przyznawana w wysokości określonej w LSR, lecz nie wyższej niż 100 
tys. złotych. W LGD PDG - 80 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, 
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 – które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej 
celu oraz racjonalne. 



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. 



4. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne 
do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, 
których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy, oraz 
dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru 
określonych w LSR albo ich kopie. 
5. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 4, dołącza się w formie 
kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, 
samorządu województwa, lub podmiot, który wydał dokument, lub w 
formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez 
notariusza. 
§ 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. 



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


