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WSTĘP

Rozwój obszarów wiejskich jest pojęciem niezwykle szerokim. W praktyce katalog osób fizycznych 
i prawnych, które mogą być partnerem na rzecz tego rozwoju jest nieograniczony. Ważną rolę dla roz-
woju obszarów wiejskich odgrywają instytucje i organizacje działające na rzecz rolnictwa, organizacje 
oferujące wsparcie dla tzw. inicjatyw oddolnych i rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich 
w ramach różnych funduszy. Stanowią bazę dla rozwoju lokalnych społeczności, ponieważ pobudzają 
aktywności środowisk lokalnych, angażują je w tworzenie i realizację lokalnych strategii rozwoju obsza-
rów wiejskich, a także integrują oraz aktywizują mieszkańców, uzupełniając działania podejmowane 
przez samorządy.

Przy budowaniu partnerstw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich ważne jest jasne określenie czytel-
nego i zrozumiałego celu. Wówczas można rozpocząć poszukiwania ludzi, którzy chcą się przyłączyć 
do tworzenia i uczestnictwa w takim partnerstwie. W początkowej fazie może to być grupa nieformalna, 
która sama powinna określić czy chce się formalizować, kiedy i w jakiej formie. Formalizacja (np. za-
rejestrowanie stowarzyszenia) niesie bowiem za sobą wkroczenie na ścieżkę dodatkowych wymogów, 
regulacji, zobowiązań, kosztów. 

Istnieją pozytywne przykłady współpracy różnych podmiotów w sposób nieformalny, choć wymaga 
to zaufania i rzeczywistego zaangażowania uczestników, a efekty są czasami przyczyną do chęci sfor-
malizowania tej współpracy. Większość festynów wiejskich lub imprez dożynkowych powstaje na zasa-
dach współpracy mieszkańców danej wsi lub sołectwa, gminy. Ci, którzy mają doświadczenie w tym 
zakresie wiedzą, że nie wszyscy nadają się do organizowania tego typu przedsięwzięć. Wiedzą również, 
że trudno zrobić to jednoosobowo bez współpracy i prawdziwego zaangażowania. 

Przy podejmowaniu decyzji o wspólnych działaniach warto korzystać z doświadczeń innych, a na-
stępnie wybrać właściwą formę współpracy. Początkiem może być znalezienie wspólnego celu i okre-
ślenia, w jaki sposób można go zrealizować. Nie zawsze musi się to wiązać z zakładaniem organizacji. 
Czasami warto najpierw „przetestować” czy potrafimy ze sobą współpracować i czy będziemy potrafili 
starać się o więcej. Kolejnym krokiem będzie zawiązanie formalnej współpracy, co z kolei pozwoli na 
sięganie po dodatkowe środki na realizację celów, które nas łączą.

W zależności od tego, co chcemy robić (promować, informować, wspólnie sprzedawać, edukować), 
kim jesteśmy (mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami, samorządami) i co nam jest niezbędne 
do wspólnego działania (dostęp do lokalu, promocja, szkolenia, wspólne użytkowanie maszyn, lepsze 
warunki negocjacyjne, opracowywanie dokumentów planistycznych lub strategicznych), powinniśmy się 
bardzo dobrze zastanowić nad formą współpracy. Czasami niewłaściwe wybranie formy organizacji 
może nas pozbawić dostępu do środków, z których moglibyśmy skorzystać współpracując w innej formu-
le prawnej, a także dostępu do możliwości przedstawienia swojej opinii, ponieważ konsultacje dokumen-
tów kierowane są do organizacji, a nie do osób fizycznych. W prowadzeniu wspólnych działań na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich możemy wykorzystać różne możliwości wsparcia – poprzez samorządy 
różnego szczebla, fundacje, programy współpracy z organizacjami, fundusze unijne i inne, przedsię-
biorców, osoby prywatne, dotacje krajowe, czy nawet pożyczki. Wszystko to jednak wymaga spełnienia 
podstawowego warunku, jakim jest spotkanie się ludzi zainteresowanych wspólnym celem współpracy, 
którzy są zdeterminowani do jego osiągnięcia.
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Aby rozwój terenów wiejskich, jako miejsca do godnego życia i prowadzenia działalności rolniczej 
czy gospodarczej, był jak najbardziej zrównoważony, warto, aby podmioty zaangażowane w działania 
i projekty na rzecz rozwoju obszarów wiejskich wymieniały się wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie. 

Najbardziej bezpośrednią formą wymiany wiedzy i doświadczeń jest organizacja szkoleń, konfe-
rencji, forum, czy wyjazdów studyjnych oraz uczestnictwo w nich grupy osób zainteresowanych jakąś 
dziedziną, np. rozwojem obszarów wiejskich. Podczas osobistego spotkania nie tylko można uzyskać 
więcej informacji o działaniach prowadzonych przez różne osoby, czy instytucje w tematyce rozwoju 
obszarów wiejskich, ale też nawiązać kontakty, które w razie chęci realizacji podobnych działań można 
bezpośrednio wykorzystać. Jest to również cenne podczas podejmowania próby zawiązywania szerszej 
współpracy nie tylko we wsi, sołectwie czy gminie, ale na terenie powiatu czy całego województwa. Aby 
zorganizować jedną z form wymiany wiedzy czy doświadczeń, potrzebne są środki finansowe. Przeważ-
nie różne organizacje pracujące na rzecz rozwoju obszarów wiejskich wykładają pieniądze na organiza-
cję przedsięwzięć w ramach swojej działalności statutowej. Niektórzy pozyskują także środki w ramach 
różnych funduszy pomocowych.

Pomocy i informacji na temat możliwości współpracy i różnych działań na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich mogą udzielić także instytucje, czy organizacje prowadzące działalność doradczą państwowe 
i prywatne, samorząd rolniczy, różne stowarzyszenia, a także Lokalne Grupy Działania.

1. Lokalne Grupy Działania (LGD) – zasady, zadania

LGD powstały w ramach funkcjonowania idei Leader, stworzonej w obrębie unijnej polityki rozwoju na 
obszarach wiejskich. Założenia sformułowane zostały z myślą o zdecentralizowanym, zintegrowanym 
oraz opartym na lokalnym potencjale w odniesieniu do rozwoju obszarów wiejskich. Powstały jako oddol-
na inicjatywa lokalnych podmiotów, chcących aktywnie działać na rzecz lokalnej społeczności. Głównym 
założeniem organizacyjnym ich tworzenia jest przede wszystkim integracja przedstawicieli instytucji sek-
tora społecznego, publicznego i prywatnego w obszarze realizacji polityki rozwoju lokalnego obszarów 
wiejskich. Głównym celem jest podejmowanie działań różnych partnerów na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich i aktywizacja środowisk lokalnych. Współpraca w zakresie LGD opiera się na wspólnym wyko-
nywaniu zadań, które wynikają z realizacji opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).

Podstawowe zasady, na których opiera się program Leader i działanie LGD:
n terytorialność – lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, spójnego obszaru,
n oddolność inicjatyw – to mieszkańcy danego obszaru, poprzez LGD, decydują, jakie projekty 

i przedsięwzięcia chcą realizować,
n integralność podejścia – podejmowane działania sytuowane są w szerokim kontekście konkret-

nego obszaru: jego uwarunkowań, zasobów (kulturowych, przyrodniczych, historycznych, ludzkich 
itd.), ograniczeń, możliwości,

n partnerstwo – wchodzący w skład LGD partnerzy (publiczni – gminny i powiatowy samorząd teryto-
rialny; prywatni – przedsiębiorcy i osoby prywatne; społeczni – organizacje pozarządowe) działają na 
równoprawnych zasadach; partnerstwo oznacza również, że LGD jest otwarte na nowych członków,
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n samodzielność zarządzania na poziomie lokalnym – LGD to ciało decyzyjne zarządzające swo-
imi finansami według określonych, przejrzystych zasad,

n innowacyjność – wyszukiwanie nowych, twórczych rozwiązań problemów, przed którymi stoją 
mieszkańcy konkretnego terytorium; innowacyjność rozumiana jest tu w kontekście danego miej-
sca i czasu,

n współpraca z innymi LGD w kraju, regionie i za granicą w celu wymiany doświadczeń i dobrych 
praktyk – przejawiająca się z jednej strony dzieleniem się doświadczeniami własnymi, a z drugiej 
umiejętnym korzystaniem z doświadczeń innych.

Wśród podstawowych zadań LGD wyróżnia się m.in.:
n opracowanie i realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanej przez społeczność, 
n rozwijanie potencjału podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania projektów, w tym rozwi-

jania ich zdolności zarządzania projektami,
n opracowanie jasnych kryteriów wyboru projektów do realizacji, 
n przyjmowanie i ocenianie wniosków o dofinansowanie,
n monitorowanie wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz prze-

prowadzanie szczegółowych działań ewaluacyjnych związanych z tą strategią.

Obszar realizacji LGD musi być spójny przestrzennie. Obszary takie obejmują od kilku do kilkunastu 
gmin o podobnym charakterze i uwarunkowaniach rozwoju, co stwarza możliwości realizacji wspólnej 
polityki rozwoju (Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności). 

W Polsce są 324 lokalne grupy działania, których lokalne strategie rozwoju zostały wybrane do reali-
zacji i finansowania, w tym 292 LGD ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 w ramach działania LEADER.

Rys.1. Zasięg działania LGD prowadzą-
cych działalność na terenie kraju
https://ksow.pl/files/_processed_/0/8/
csm_mapa_LGD_2018_e5d204f47c
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W ramach prowadzonej działalności LGD ogłaszają nabory wniosków o przyznanie pomocy i wybie-
rają projekty do realizacji. Są to pieniądze dostępne niemal dla wszystkich podmiotów i osób z terenów 
wiejskich i miast poniżej 20 tys. mieszkańców. O przyznaniu pomocy decyduje celowość oraz zakres 
całego przedsięwzięcia zmierzona i określona liczbą punktów uzyskanych w trakcie oceny. Pomoc za-
czyna się od pierwszego kontaktu osoby zainteresowanej z LGD. Pracownicy pomagają w wypełnieniu 
wniosku, organizują szkolenia i świadczą doradztwo przy rozliczeniu projektu. Dzięki współpracy LGD 
z wnioskodawcami udało się utworzyć wiele miejsc użyteczności publicznej takich jak: place zabaw, 
pracownie, świetlice wiejskie, remonty obiektów zabytkowych. Połowa budżetu LGD przeznaczona jest 
na utworzenie nowych miejsc pracy dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, jak i na rozwój 
w tym zakresie istniejących przedsiębiorstw. Na współpracę z LGD mogą liczyć także rolnicy pragnący 
rozpocząć lub rozwinąć działalność gospodarczą. Są to działania lokalne i przede wszystkim zaplano-
wane przez samych mieszkańców. Bowiem to właśnie oni wiedzą, czego najbardziej potrzebują. Za po-
średnictwem lokalnych grup mieszkańcy z danego obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizują 
własne inicjatywy. Do nich można zaliczyć budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej in-
frastruktury turystycznej, rekreacyjnej czy kulturalnej, promocję działań związanych z upowszechnieniem 
dziedzictwa przyrodniczego, naturalnego oraz promocję działań na rzecz krzewienia kultury i tradycji.

2. Wybrane inicjatywy LGD w zakresie współpracy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
w województwie warmińsko-mazurskim

Województwo warmińsko-mazurskie to czwarte, co do wielkości województwo w kraju, zamieszki-
wane przez około 1,5 mln osób. Powstają tu rozmaite inicjatywy mające na celu szeroko pojęty rozwój 
obszarów wiejskich. 

Rys. 2. Zasięg działania Lokalnych Grup Działania prowadzących działalność na terenie województwa war-
mińsko-mazurskiego
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W województwie od 2016 roku działa 10 Lokalnych Grup Działania (LGD) i 2 Lokalne Grupy Ry-
backie (LGR), które współfinansują swoje lokalne strategie rozwoju (LSR) ze środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) oraz z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
(EFMR) w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY). Przy oka-
zji realizacji swoich działań podejmują współpracę z innymi podmiotami: organizacjami pozarządowymi, 
przedsiębiorcami, gminami oraz jej jednostkami organizacyjnymi, związkami wyznaniowymi, inkubatora-
mi ekonomii społecznej, sołtysami i innymi organizacjami działającymi na terenach wiejskich. 

| LGD podejmują wyzwania i rozwiązują najpilniejsze potrzeby, ważne i istotne dla mieszkańców 
obszarów wiejskich. 

q WIMLANDIA (nieformalna grupa drobnych przedsiębiorców z branży agroturystycznej, gastronomicz-
nej, usług turystycznych, rękodzieła, lokalnych producentów żywności oraz środowiska naukowe-
go) – jest dobrym przykładem nieformalnej współpracy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w woj. 
warmińsko-mazurskim. Celem grupy jest współpraca, wspólna i wzajemna promocja oraz edukacja 
w zakresie zdrowej żywności, zdrowego stylu życia oraz lokalnego rękodzieła, wpisującego się 
w dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu (woj. warmińsko-mazurskie), zarówno w aspekcie 
dziedzictwa niematerialnego jak i materialnego. Wimlandia nawiązuje do idei cittaslow i spokojnej 
prowincji, w której dobrze się żyje. W ramach współpracy wspólnie wydano mapkę z opisem i lokali-
zacją poszczególnych partnerów, która jest materiałem promocyjnym dostępnym u każdego z partne-
rów. W ramach partnerstwa złożono się na koszty wydania tej publikacji. Wspólnie też zorganizowano 
udział „wimlandczyków” w targach Regionalia w Warszawie w 2017 r.

Rys. 3. Mapa Wimlandii
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q Projekt LGD „Warmiński Zakątek” realizowany przy współpracy z powiatem bartoszyckim 
jest przykładem działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i kwalifikacji mieszkańców woj. 
warmińsko-mazurskiego, w tym osób zamieszkujących obszary wiejskie. W ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 dzięki tej współpracy możliwe jest otrzymanie 
pomocy na podjęcie działalności gospodarczej przez mieszkańców powiatów: bartoszyckiego, lidz-
barskiego i kętrzyńskiego. LGD w tym przypadku jest tu liderem projektu. Dodatkowo w ramach tego 
samego programu realizowany jest projekt mający na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji 
zawodowych mieszkańców naszego województwa, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, 
również tych zamieszkujących obszary wiejskie. Dzięki zawiązywaniu takich partnerstw poszerza się 
krąg potencjalnych odbiorców środków z funduszy pomocowych.

q Projekt WARMIA MAZURY LOKALNIE 3 – współpraca organizacji, których celem jest aktywizacja 
mieszkańców, w formie dużego partnerstwa. Projekt powstał z inicjatywy siedmiu organizacji dzia-
łających w województwie warmińsko-mazurskim, z których większość stanowią tzw. Ośrodki Działaj 
Lokalnie: Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”, Stowarzyszenie „PRZYSTAŃ”, Nidzicki 
Fundusz Lokalny, Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży, LGD Stowarzyszenie „Południowa Warmia”, Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elblą-
ski Lokalna Grupa Działania. Partnerem strategicznym projektu oraz instytucją współfinansującą 
jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (w ramach programu Działaj Lokalnie ze środków Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji Wolności). Wkład własny w ramach projektu współfinansuje ponadto 
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Celem realizacji projektu jest aktywne i trwałe 
zaangażowanie obywateli województwa warmińsko-mazurskiego działających w grupach niefor-
malnych, samopomocowych i młodych organizacjach pozarządowych, w życie publiczne i działania 
samopomocowe poprawiające warunki życia. Realizacja współpracy odbywa się poprzez wsparcie 
co najmniej 64 inicjatyw oddolnych służących działaniom na rzecz dobra wspólnego. Organizacje 
podzieliły obszar województwa na 7 części, w których każdy partner przyjmuje wnioski i pomaga w ich 
wypełnieniu.

q Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”, chcąc sku-
tecznie realizować założenia Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez społeczność, w tym aktyw-
ną promocję obszaru nią objętego, postanowiła nawiązać współpracę z podmiotami, które otrzymały 
wsparcie w ramach działalności tego LGD. Organizacja ta prowadząc działania promujące obszar 
jej działania oraz realizując inne projekty, aktywnie prezentuje najciekawsze przedsięwzięcia swoich 
beneficjentów. Umożliwia też skorzystanie z oferty poszczególnych podmiotów, w tym uczestnictwo 
w zajęciach rękodzielniczych nawiązujących do tradycyjnej sztuki rzemieślniczej. Przekłada się to na 
skuteczną realizację poszczególnych celów określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju. Dzięki działa-
niom promocyjnym zarówno sami organizatorzy przedsięwzięć, jak i mieszkańcy zyskują satysfakcję 
z uczestnictwa w projekcie oraz motywację do dalszej pracy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

q „Zagroda Edukacyjna” w powiecie kętrzyńskim jest innym ciekawym przykładem, w ramach której 
prowadzona jest działalność edukacyjna z zakresu pszczelarstwa dla dzieci i młodzieży. W Lokalnej 
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Grupie Działania, do której się zwrócili się zainteresowani, uzyskali stosowne informacje o warun-
kach wsparcia oraz pomoc związaną z przygotowaniem dokumentacji. 

Chociaż Lokalne Grupy Działania prowadzą przede wszystkim działalność realizując Program Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pozyskują one również środki w ramach innych funduszy. 
Niektóre z projektów realizowane są w partnerstwie z LGD z innych województw. Przykładem takiego 
współdziałania może być:
n Projekt współpracy „SMAK” realizowany przez LGD „Barcja” (Kętrzyn) jako koordynatora oraz:
n Stowarzyszenie Łączy nas Kanał Elbląski (Elbląg), LGD „Trzy Doliny” (Bydgoszcz) i LGD Ziemia 

Łańcucka (Łańcut). Jednym z elementów współpracy jest pomoc twórcom produktów lokalnych, tj. 
rolnikom, przedsiębiorcom, kołom gospodyń wiejskich, w promocji produktów poprzez organizację 
stoisk, warsztaty i wspólne wydawnictwo. 

n Na terenie LGD „Barcja” zorganizowano warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży, a na terenie 
Stowarzyszenia Łączy nas Kanał Elbląski przeprowadzono szkolenie z zakresu geocachingu (gra 
terenowa oparta na systemie GPS, polegająca na odnalezieniu skrzętnie ukrytych „skarbów” bazując 
na przybliżonej lokalizacji i wskazówkach) i zainstalowało 50 ukrytych skrzynek tzw. „keszy”. Efektem 
projektu jest też wydanie wspólnego albumu kulinarnego i zgłoszenie 19 produktów do wpisu na listę 
produktów tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

3. LEADER w nowej perspektywie finansowej na lata 2023-2027

Interwencja LEADER ukierunkowana jest na budowanie lokalnej tożsamości bazującej na aktywizacji 
społecznej i przy wykorzystaniu miejscowych zasobów w sposób zapewniający najlepsze zaspokojenie 
potrzeb społeczności wiejskich, w tym poprzez wykorzystanie wiedzy, innowacji i rozwiązań cyfrowych.

Cele interwencji będą osiągnięte przez realizację operacji w następujących zakresach wsparcia:
1) kształtowanie świadomości obywatelskiej o znaczeniu zrównoważonego rolnictwa, gospodarki rolno-

-spożywczej oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi, a także wzmacnia-
nie programów edukacji liderów życia publicznego i społecznego;

2) poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej stanowiącej element przedsięwzięcia w LSR 
i mającej na celu wzmocnienie przewag danego obszaru oraz wyrównywanie szans rozwojowych 
wszystkich mieszkańców i dywersyfikację zatrudnienia;

3) stymulowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego i innowacyjności poprzez tworzenie i rozwój 
przedsiębiorczości (także biogospodarki) oraz współpracę, w tym ekonomii społecznej oraz rozwój 
sektora usług czasu wolnego i gospodarki doświadczeń, w tym rozwój pozarolniczych funkcji go-
spodarstw rolnych m.in. w ramach gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych, a także 
krótkich łańcuchów żywnościowych;

4) poszukiwanie sposobów dostarczania usług dla lokalnych społeczności, w tym rozwój usług opie-
kuńczych, ochrony zdrowia, kultury i dziedzictwa kulturowego, z wyłączeniem inwestycji w publiczną 
infrastrukturę techniczną;
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5) rozwój zielonej gospodarki i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, w tym przez zastosowanie 
odnawialnych źródeł energii. 

Realizacja powyższych celów będzie możliwa przez zaangażowanie lokalnych społeczności w przy-
gotowanie i wdrożenie LSR. Przewiduje się większą niż dotychczas specjalizację i ukierunkowanie na 
osiągnięcie tylko najistotniejszych celów LSR. Dlatego LGD będą zobowiązane do wskazania w strategii 
nie więcej niż 3 konkretnych priorytetowych celów/obszarów tematycznych, na których będzie koncerto-
wało się wsparcie z Planu Strategicznego.

Działalność gospodarcza powinna być wspierana jedynie w zakresie w jakim jest to zgodne z celami 
tematycznymi wskazanymi w LSR.

Z pomocy wykluczone są operacje:
1) obejmujące budowę lub modernizację dróg, targowisk, sieci wodno-kanalizacyjnych, przydomowych 

oczyszczalni ścieków,
2) dotyczące świadczenia usług dla rolnictwa.

KRYTERIA WYBORU:

1) Wdrażanie LSR
W celu właściwego ukierunkowania pomocy rekomendowane jest zastosowanie przez LGD kryteriów 

wyboru premiujących w szczególności operacje:
n objęte oddolnymi koncepcjami inteligentnej wsi – możliwość wyboru przez LGD najlepszych koncep-

cji, w ramach których projekty będą premiowane lub premiowanie projektów z każdej koncepcji, na 
utworzenie której LGD udzieliło wsparcia,

n w zakresie realizacji celów środowiskowo-klimatycznych, których efekty realizacji wykazują korzyść 
dla ogółu społeczności lokalnej,

n zapewniające racjonalne gospodarowanie zasobami lub ograniczające presję na środowisko,
n w zakresie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i inwestycji dot. zachowania dziedzic-

twa kulturowego w miejscowościach o liczbie mieszkańców nie przekraczającej 5 tys.,
n dedykowane dla rolników i domowników m.in. w zakresie agroturystyki, zagród edukacyjnych, go-

spodarstw opiekuńczych, e-skrzynek od rolnika oraz w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa, 
a także dla mieszkańców obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów po PGR,

n realizowane w partnerstwie (np. współpraca różnych grup interesu, sektorów itp.),
n zintegrowane (łączące różne dziedziny, tematyki, gospodarki, w celu kompleksowego zaspokojenia 

zdiagnozowanych potrzeb społeczności),
n innowacyjne, gdzie innowacja jest określona na poziomie LSR (z uwzględnieniem stopnia rozwoju 

danego obszaru).

2) Zarządzanie LSR
Nie przewiduje się kryteriów wyboru, ponieważ pomoc przyznana będzie wszystkim LGD, których 

LSR w ramach Planu Strategicznego na lata 2023-2027 będą wybrane do realizacji.
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Podstawowym warunkiem udzielenia wsparcia jest wybór nowych LSR, bowiem warunkiem kwalifiko-
walności jakichkolwiek kosztów jest objęcie danego obszaru LSR. LSR będzie realizowana na obszarze 
wiejskim, zamieszkanym przez minimum 30 tys. mieszkańców, obejmującym obszar co najmniej 2 gmin 
położonych na obszarze wiejskim (dane GUS wg stanu na dzień 31.12.2020 r.). Zakłada się aktywny 
udział ludzi młodych, które nie ukończyły 25 roku życia w przygotowaniu oraz zarządzaniu LSR, także 
przez udział w pracach organów LGD. 

Beneficjent
1) Wdrażanie LSR:
n osoby fizyczne, w tym wykonujące działalność gospodarczą,
n osoby prawne, w tym organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych, mikro- 

i małe przedsiębiorstwa lub LGD (w ramach projektów grantowych lub operacji własnych),
n jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność 

prawną.
2) Zarządzanie LSR – LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji. Identyfikacja odpowiednich 

elementów odniesienia (odpowiednie zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, 
podstawowe wymogi w zakresie zarządzania i inne obowiązkowe wymogi ustanowione prawem kra-
jowym i unijnym), w stosownych przypadkach, opis konkretnych istotnych obowiązków wynikających 
z podstawowych wymogów w zakresie zarządzania oraz wyjaśnienie, w jaki sposób zobowiązanie 
wykracza poza obowiązkowe wymogi.

Forma i wysokość wsparcia
W przypadku Wdrażania LSR wysokość wsparcia w ramach: 

1) podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwoju pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych 
ustalana będzie na bazie projektu budżetu; maksymalna kwota wsparcia została ustalona na pod-
stawie kwoty przyjętej dla analogicznego zakresu wsparcia w poddziałaniu 19.2 PROW 2014-2020 
w końcowym (wydłużonym w związku z wprowadzeniem tzw. „okresu przejściowego”) okresie wdra-
żania tego Programu,

2) tworzenia krótkich łańcuchów żywnościowych została ustalona na podstawie kwot przyjętych dla 
analogicznego zakresu wsparcia w działaniu „Współpraca” PROW 2014-2020 w zakresie tworzenia 
krótkich łańcuchów żywnościowych,

3) projektów grantowych będzie iloczynem ilości udzielonych grantów i ich wysokości (stawek jednost-
kowych),

4) wysokość grantu (koszt jednostkowy) na przygotowanie oddolnych koncepcji inteligentnej wsi określo-
na została na podstawie analizy kosztów przygotowania planów odnowy miejscowości, poniesionych 
przez beneficjentów działania 313 „Odnowa i rozwój wsi” w ramach PROW na lata 2007-2013, które 
zakresem pracy oraz poniesionych kosztów zbliżone są do zakresu oraz kosztów niezbędnych do 
stworzenia koncepcji SV (Smart Village – inteligentna wioska). Otrzymana w ten sposób kwota zosta-
ła dodatkowo zrewidowana o wskaźnik inflacji,

5) wysokość grantu w pozostałych przypadkach zostanie określona w przepisach krajowych w oparciu 
o dane historyczne,
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6) przygotowania projektów współpracy ustalona będzie na bazie projektu budżetu – maksymalna kwota 
ustalona na podstawie danych historycznych – kosztów poniesionych przez LGD w ramach poddzia-
łania 19.3 PROW 2014-2020 w zakresie operacji: przygotowanie projektu współpracy.

Kwota wsparcia w formie płatności ryczałtowej określanej na podstawie projektu budżetu ustalana 
jest z uwzględnieniem ww. stawek oraz obowiązującej intensywności wsparcia dla danego rodzaju ope-
racji/beneficjenta. W przypadku Zarządzania LSR wysokość stawki ryczałtowej mającej zastosowanie 
w przypadku danej LGD ustalona zostanie jako iloraz kwoty wsparcia kosztów zarządzania LSR oraz 
kwoty wsparcia wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecz-
ność, przysługujących w ramach LSR realizowanej przez tę LGD. Tak wyznaczona stawka zostanie za-
okrąglona do pełnych procent. Metoda ustalania stawek i maksymalne wysokości wsparcia zaczerpnięte 
z zasad wdrażania działania LEADER w ramach PROW 2014-2020. Mając na uwadze zasady ustalania 
budżetu LSR i spodziewane wielkości poszczególnych LSR, stawka procentowa ustalona w powyższy 
sposób zawierać się będzie w przedziale 12-20. Wyższe stawki zastosowanie będą miały w przypadku 
LSR z niższymi budżetami, a niższe – z wyższymi.

Zakres wsparcia na poziomie beneficjenta 
W przypadku Wdrażania LSR wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu w zakresie:

1) podejmowania działalności gospodarczej (do której stosuje się przepisy ustawy Prawo Przedsiębior-
ców) oraz rozwoju pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych (w tym w ramach gospodarstw agrotu-
rystycznych i zagród edukacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Przedsiębior-
ców) do wysokości 150 tys. zł, 

2) tworzenia krótkich łańcuchów żywnościowych w wysokości:
a) 325 tys. zł – w przypadku operacji przewidującej zakup środka transportu oraz
b) 280 tys. zł – w przypadku pozostałych operacji,

3) projektów grantowych do wysokości 500 tys. zł, przy czym wysokość pojedynczego grantu, na sfi-
nansowanie przygotowania jednej oddolnej koncepcji inteligentnej wioski równa się 4 tys. zł, a w po-
zostałych zakresach wysokość pojedynczego grantu zostanie określona w przepisach krajowych 
z uwzględnieniem analizy, 

4) przygotowania projektów współpracy w wysokości do 50 tys. zł w przypadku współpracy międzytery-
torialnej i do 150 tys. zł – w przypadku współpracy międzynarodowej.

W pozostałych zakresach Wdrażania LSR, w tym operacje własne oraz projekty współpracy wraz 
z kosztami ich przygotowania wsparcie będzie miało formę dotacji w postaci refundacji kosztów kwalifi-
kowalnych do wysokości 500 tys. zł.

W przypadku Wdrażania LSR intensywność wsparcia będzie wynosiła:
n do 50% kosztów kwalifikowalnych – na operacje obejmujące inwestycje produkcyjne,
n do 100% kosztów kwalifikowalnych inne operacje, 
n do 75% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotów publicznych, z czego pomoc finansowana 

z EFRROW wynosi maksymalnie 55% (a w regionie Warszawa – 43%) kosztów kwalifikowalnych, a po-
zostałe 20% (a w regionie Warszawa – 32%) kosztów kwalifikowalnych – ze środków budżetu państwa.
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Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 45% (a w regionie Warsza-
wa – 57%) kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta w wysokości 
co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych projektu oraz ze środków budżetu państwa w wysokości mak-
symalnie 20% (a w regionie Warszawa – 32%) kosztów kwalifikowalnych projektu.

Oprócz pomocy finansowej wypłacanej przez agencję płatniczą (maksymalnie 75% kosztów kwalifi-
kowalnych), wydatkami publicznymi jest także wkład własny beneficjenta, będącego jednostką sektora 
finansów publicznych, w realizowaną operację, z tym, że ta część tego wkładu, która powoduje zabu-
rzenie proporcji pomiędzy wkładem EFRROW, a wymaganym krajowym wkładem środków publicznych 
równej 55% do 45% (a w regionie Warszawa 43% do 57%) – nie stanowi kwalifikowalnych wydatków 
publicznych.

W przypadku Zarządzania LSR wsparcie udzielane będzie w formie % stawek ryczałtowych – pomoc 
jako określony % wsparcia udzielonego w ramach Wdrażania LSR dla danej LSR.

4. Podsumowanie

Sukcesy na obszarach wiejskich są wynikiem budowania silnych kapitałów społecznego i ludzkiego, 
będących ważnym czynnikiem rozwoju lokalnego. Umiejętność oraz zdolność współpracy społeczności 
lokalnej pozwalają na realizację wielu projektów. 

Inicjatywy LGD prowadzą do pobudzania aktywności społeczności lokalnej, poczucia tożsamości re-
gionalnej i poprawy infrastruktury społecznej. Służą rozwojowi integracji mieszkańców do osiągnięcia 
wspólnych celów i są dużym krokiem do poprawy kapitału społecznego na obszarach wiejskich. Grupy 
Działania poprzez realizację działania „Małe projekty” inicjują aktywizację mieszkańców. Działania te 
związane są z dbałością o krajobraz i dziedzictwo kulturowe na wsi. Poprzez swoją działalność lokalne 
grupy tworzą zatem warunki dla rozwoju obszaru, którego ten rozwój dotyczy. Wszelkie działania prowa-
dzące do poprawy jakości i poziomu życia są bezcenne. Mogą zahamować procesy wyludniania się oraz 
degradacji obszarów wiejskich

Źródła:
- Możliwości tworzenia powiązań oraz wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy różnymi podmiotami 

na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Materiał został 
przygotowany przez: Związek Stowarzyszeń Lokalne Grupy Działania Warmii i Mazur oraz Stowarzy-
szenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, pod redakcją Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej, Olsztyn, 2018

- T. Śnieciński, Aktywizacja społeczna poprzez Lokalne Grupy Działania i stowarzyszenia rejestrowe – 
sposobem na rozwój obszarów wiejskich, Szepietowo, 2014

- A.Łebek-Obrycka, 5 pomysłów na lokalną aktywność, Elbląg, 2008 
- Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Projekt
- https://prow.warmia.mazury.pl/rlks-na-warmii-i-mazurach/informacja-o-lgd/
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ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
tel. 89 535 76 84, 89 526 44 39
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