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1. Istota działania LEADER
LEADER – to jedno z działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które ma pomóc włączyć
mieszkańców wsi w proces podejmowania decyzji i działań mających na celu poprawę jakości ich
życia. Najważniejszym podmiotem tego procesu jest społeczność lokalna.
Działanie to jest bardzo popularne wśród samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych,
przedsiębiorców, osób fizycznych oraz kościołów. Umożliwia aktywizację mieszkańców obszarów
wiejskich poprzez budowanie potencjału społecznego na wsi.
Polega na oddolnym opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską strategii rozwoju obszarów wiejskich oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby, wiedzę
i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych trzech sektorów tworzą lokalną grupę działania, która samodzielnie wybiera projekty
przyczyniające się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej strategii.
LEADER to z jednej strony pula środków przeznaczonych na rozwój wsi, z drugiej specyficzne
podejście integrujące i nadające podmiotowość społecznościom lokalnym.
Nazwa pochodzi z języka francuskiego:
Liaison		
powiązania
Entre		
pomiędzy
Actions		
działaniami
Development
na rzecz rozwoju
Econiomie
gospodarczego
Rurale		
obszarów wiejskich
Podstawowe cechy metody LEADER:
oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii),
terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, spójnego obszaru),
zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup interesu),
partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą różne podmioty sektorów publicznego, społecznego i gospodarczego),
n innowacyjność (w skali lokalnej),
n decentralizacja zarządzania i finansowania,
n sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk).
n
n
n
n

LEADER, w nowym okresie programowania, umożliwia Lokalnym Grupom Działania (LGD) i Lokalnym Grupom Rybackim (LGR) ogłaszanie naborów wniosków na realizację operacji w ramach
swoich lokalnych strategii rozwoju (LSR). Zgodnie z zatwierdzonymi przez Zarząd Województwa harmonogramami planowanych naborów, LGD i LGR ogłaszają sukcesywnie konkursy. Za ich pośred4
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nictwem można ubiegać się o wsparcie finansowe ze środków unijnych objętych Programem Rozwoju
Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.
Dzięki tej pomocy beneficjenci mogą podjąć pracę w nowo otwartych przedsiębiorstwach (ponad
50% środków przeznaczonych na wdrażanie LSR skierowanych jest na tworzenie nowych miejsc
pracy), dynamicznie rozwijać swoją dotychczasową działalność gospodarczą, zadbać o zachowanie dziedzictwa lokalnego czy promować walory swojego obszaru zamieszkania, w tym produkty lub
usługi lokalne. Są to działania lokalne, zaplanowane przez samych mieszkańców, którzy najlepiej
wiedzą, czego najbardziej potrzebują.
Za pośrednictwem lokalnych grup mieszkańcy z danego obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizują własne inicjatywy. Do nich można zaliczyć budowę lub przebudowę ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej czy kulturalnej, promocję działań związanych z upowszechnieniem dziedzictwa przyrodniczego, naturalnego oraz promocję działań na rzecz
krzewienia kultury i tradycji.

2. Lokalne Grupy Działania w województwie warmińsko-mazurskim
W województwie warmińsko-mazurskim działa 11 Lokalnych Grup Działania (LGD) i 2 Lokalne
Grupy Rybackie (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).
Łączna wysokość przyznanych środków na realizację lokalnych strategii rozwoju przez Lokalne
Grupy Działania na lata 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim wynosi ponad 36,6 mln
euro. Z tego na Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” lokalne grupy mają do wykorzystania łącznie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 95.913.737 zł oraz z Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego (EFMR) 23.898.232 zł.
Lokalne Grupy Działania (LGD) i Lokalne Grupy Rybackie (LGR), działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
q Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”
q Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”
q Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”
q Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
q Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”
q Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”
WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2020 r.
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q
q
q
q
q
q
q

Lokalna Grupa Działania „Barcja”
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Południowa Warmia”
Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki
Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska
Stowarzyszenie Samopomocy Społecznej LGD w Ciechanowie – LGD międzywojewódzka z siedzibą na terenie woj. mazowieckiego
Rozmieszczenie LGD i LGR na Warmii i Mazurach

Źródło: https://prow.warmia.mazury.pl/rlks-na-warmii-i-mazurach/mapa/
Pomysł na przedsiębiorczość i aktywność społeczną bez ludzi z pasją nie jest możliwy. To oni
wspierają i inicjują wszelkie działania. Kształcenie liderów na wiejskich obszarach, rozwijanie walorów turystycznych czy rozwój markowych produktów i obiektów turystycznych to główne wyzwania
lokalnych grup.
W dalszej części opracowania przedstawiono wybrane Lokalne Grupy Działania ze wschodniej
części woj. warmińsko-mazurskiego (Mazury).
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2.1. Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”

Źródło: http://nprow.warmia.mazury.pl/pliki/2017/10/Lider-w-EGO

OBSZAR DZIAŁANIA LGD
gminy:
Ełk (gmina wiejska), Kalinowo, Prostki, Stare Juchy,
Gołdap, Banie Mazurskie, Dubeninki, Olecko,
Kowale Oleckie,
Świętajno, Wieliczki
DANE TELEADRESOWE
Lokalna Grupa Działania „LIDER w EGO”
Plac Wolności 2, pok. nr 1, 19-400 Olecko, tel./fax: +48 87 610 11 83,
e-mail: biuro@liderwego.pl; www.liderwego.pl
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” jest organizacją pozarządową, działającą
w jednym z najbardziej charakterystycznych subregionów województwa warmińsko-mazurskiego, obejmującym trzy powiaty: ełcki, gołdapski, olecki. W granicach obszaru EGO o łącznej powierzchni 2738
km2 i zamieszkałego przez ponad 92 tysiące osób sąsiaduje ze sobą 11 gmin: Ełk, Olecko, Gołdap,
Banie Mazurskie, Dubeninki, Prostki, Stare Juchy, Kalinowo, Wieliczki, Świętajno, Kowale Oleckie.
WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2020 r.
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LGD „Lider w EGO” działając na rzecz obszarów wiejskich ma na celu ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych. Organizacja skupia najbardziej aktywnych i zaangażowanych liderów reprezentujących trzy sektory: społeczny, publiczny i gospodarczy.
Obszar LGD „Lider w EGO” poprzez bogactwo kulturowe, historyczne oraz przyrodnicze obszaru
jest uwarunkowany do rozwoju turystyki opartej na zrównoważonym wykorzystaniu unikalnych walorów
przyrody oraz do popularyzowania i rozwijania produkcji wyrobów lokalnych i tradycyjnych. Jednym
z głównych kierunków działania LGD „Lider w EGO” jest również aktywizowanie mieszkańców obszaru
EGO na rzecz poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej poprzez rozwój przedsiębiorczości i wzrost ich
kwalifikacji w zakresie pozyskiwania nowych źródeł dochodu. LGD „Lider w EGO” propaguje także upowszechnianie i wymianę informacji oraz doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi objętymi zakresem działań Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym.
Głównym celem Stowarzyszenia LGD „Lider w EGO” jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)
opracowanej i wdrażanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Opracowanie to wyznacza i precyzuje kierunki działań Stowarzyszenia, zmierzające do wykreowania obszaru
EGO jako miejsca o bogatym i czystym środowisku naturalnym, przyjaznego mieszkańcom i turystom.
Poprzez zapisane w LSR działania Stowarzyszenie chce aktywizować społeczności lokalne, promować
teren EGO jako miejsce o niezwykłych walorach przyrodniczych oraz wspierać inicjatywy służące działaniom szkoleniowym i warsztatowym, podnoszącym poziom jakości życia na obszarze EGO.

2.2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE”

Źródło: http://nprow.warmia.mazury.pl/pliki/2017/10/LGR-Wielkie-Jeziora-Mazurskie
8
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OBSZAR DZIAŁANIA LGR:
gminy Budry, Giżycko, Kruklanki, Miłki, Ryn, Wydminy, Pozezdrze, Węgorzewo, Srokowo
DANE TELEADRESOWE
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”,
Plac Wolności 1b, 11-600 Węgorzewo; tel./fax: +48 87 428 47 41
e-mail: fundusze@mazurylgr.pl; www.mazurylgr.pl
Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach
ul. Olsztyńska 54, 11-500 Wilkasy, tel.: +48 87 428 29 51
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybcka „Wielkie Jeziora Mazurskie” jest dobrowolnym, trwałym
i samorządnym Stowarzyszeniem o celach niezarobkowych. Od 2016 roku posiada status lokalnej
grupy działania, której siedziba mieści się w Węgorzewie. Organizację zarejestrowano 02.12.2009
r. jako Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka (LGR) „Wielkie Jeziora Mazurskie”.
LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” obejmuje północno-wschodnią część województwa warmińsko-mazurskiego – teren dziewięciu gmin należących powiatów: giżyckiego, kętrzyńskiego i węgorzewskiego.
W 2014 roku Stowarzyszenie powołało Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa z siedzibą w Wilkasach ul. Olsztyńska 54, którego zadaniem jest edukowanie i promowanie rybactwa na obszarze
realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
Celem LGR jest działanie na rzecz zasad zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i rybackich, m.in. poprzez opracowanie i wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, promocję obszarów
wiejskich i rybackich, łagodzenie skutków zmian strukturalnych w sektorze rybackim i na obszarach
wiejskich, mobilizowanie ludności do aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów zależnych
od rybactwa i obszarów wiejskich, wspieranie działań na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy
oraz działań na rzecz ochrony środowiska, wspieranie oraz programowanie tworzenia i rozbudowy
infrastruktury wędkarskiej, rybackiej, turystycznej oraz upowszechnienie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywnością ludności na tych obszarach.
Celem jest także poprawa jakości życia mieszkańców gmin obszaru LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” z wykorzystaniem zasobów naturalnych i kulturowych. Stowarzyszenie działając na rzecz
rozwoju swojego obszaru, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu
i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki, tworzenie nowych miejsc pracy oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
n organizowanie i finansowanie: przedsięwzięć zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i naukowo-badawczym, działań i przedsięWMODR z siedzibą w Olsztynie, 2020 r.
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n

wzięć w obszarze kultury, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
działalności promocyjnej,
prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych związanych z realizacją LSR,
współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi
działającymi w zakresie objętym celami stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,
upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów
przedkładanych przez wnioskodawców, w ramach realizowanej LSR,
wybór projektów (operacji) do dofinansowania ze środków przewidzianych w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–
2013”; Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014-2020” i innych programach sektora
rybackiego,
wybór projektów (operacji) do dofinansowania ze środków przewidzianych w rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,
wybór projektów do dofinansowania ze środków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,
inicjowanie współdziałania na rzecz rozwoju cywilizacyjnego, społecznego i ekonomicznego
obszarów objętych LSR,
wspieranie inicjatyw podejmowanych przez lokalne społeczności na rzecz ich rozwoju,
organizowanie konferencji, zjazdów, seminariów, szkoleń, itp.,
współdziałanie z organami samorządowymi, państwowymi oraz innymi Organizacjami i instytucjami, w tym jednostkami naukowo-badawczymii dydaktycznymi,
prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej w zakresie publikacji specjalistycznych,
propagowania doświadczeń i opinii instytucji i organizacji współpracujących,
wyrażanie opinii dotyczących społeczno-gospodarczych warunków życia na obszarach objętych
LSR,
występowanie do organów administracji publicznej oraz innych organizacji i instytucji z wnioskami dotyczącymi potrzeb mieszkańców objętych LSR,
udzielanie wyróżnień za zasługi dla rozwoju obszarów objętych LSR, wnioskowanie o nadanie
wyróżnień przez uprawnione organy,
prowadzenie innych działań przewidzianych dla stowarzyszenia zgodnych z prawodawstwem
polskim i unijnym.
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2.3. Lokalna Grupa Działania „MAZURSKIE MORZE”

Źródło: http://nprow.warmia.mazury.pl/pliki/2017/10/LGD-Mazurskie-Morze
OBSZAR DZIAŁANIA LGD
gminy:
Biała Piska, Orzysz, Pisz, Ruciane-Nida,
Mikołajki, Mrągowo, Piecki, Sorkwity
DANE TELEADRESOWE
Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”
ul. Leśna 2, 12-250 Orzysz
tel./fax: +48 87 423 00 54; 87 423 85 20 / 87 423 85 20
e-mail: biuro@lgd.mazurskiemorze.pl; www.lgd.mazurskiemorze.pl
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” powstało, by umożliwić mieszkańcom
ośmiu gmin leżących wokół jeziora Śniardwy (Biała Piska, Mikołajki, Orzysz, Piecki, Pisz i Ruciane-Nida, Sorkwity, Mrągowo) wykorzystanie unijnych środków dostępnych w ramach działania LEADER.
Celem programu jest podniesienie jakości życia na wsi i obszarach wiejskich dzięki oddolnym
inicjatywom rolników, mieszkańców, przedsiębiorców, stowarzyszeń i gmin. Każdy mieszkaniec lub
organizacja, zarejestrowana na terenie jednej z gmin należących do LGD, może złożyć wniosek o dofinansowanie swojego projektu, który przyczyni się do podniesienia jakości życia na terenie LGD.
WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2020 r.
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Na działalność LGD „Mazurskie Morze” składa się realizacja założeń Lokalnej Strategii Rozwoju.
W głównej mierze jest to budowanie kapitału społecznego na wsi, który ma przyczynić się do pobudzenia zaangażowania społeczności lokalnej na rozwój obszaru wiejskiego. Działania aktywizujące,
promocyjne, szkoleniowe, prowadzone przez LGD mają na celu rozwój obszarów wiejskich. Działania
te są traktowane ze szczególną uwagą, z powodu niskiego poziomu aktywności oraz zaangażowania
społeczności wiejskiej w struktury lokalne, a także ich niechęć do współpracy.
Zakres działania
W ramach działania pomoc jest przyznawana LGD na realizację aktywności zgodnie z listą kosztów kwalifikowalnych określoną w odrębnych przepisach. Pomoc przyznawana w ramach działania
może w szczególności dotyczyć:
n badań nad obszarem objętym LSR,
n informowania o obszarze działania LGD oraz o LSR,
n szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR,
n wydarzeń o charakterze promocyjnym związanych z obszarem działania LGD i LSR,
n szkolenia lokalnych liderów,
n animowania społeczności lokalnych,
n koszty bieżące LGD (koszty administracyjne związane z działalnością LGD).

3. Wsparcie finansowe w ramach działania LEADER
W działaniu „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” wyodrębnia się
następujące poddziałania:
q 19.1: wsparcie przygotowawcze;
q 19.2: wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność (wdrażanie LSR);
q 19.3: przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania;
q 19.4: wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Zarówno Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze jak i Poddziałanie 19.4. Wsparcie na rzecz
kosztów bieżących i aktywizacji zostały zakończone i rozliczone. Lokalne Grupy Działania, podpisały
już umowy ramowe, otrzymały prefinansowanie i są w trakcie realizacji naborów w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność oraz poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.
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3.1.19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność

n

n

n

n

n
n
n
n

n
n

Zakres wsparcia
Wsparcie w ramach poddziałania przyznawane jest na operacje w zakresie:
wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez:
•		 odejmowanie działalności gospodarczej;
•		 tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzenia
tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest
przetwarzanie żywności;
•		 rozwijanie działalności gospodarczej;
wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR: w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie świadczenia usług turystycznych lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych;
rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia objętych zakresem wsparcia w ramach
działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich;
zachowania dziedzictwa lokalnego;
budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej;
budowy lub przebudowy dróg gminnych lub powiatowych, które:
umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg
publicznych albo
skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów;
promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Beneficjenci wsparcia
n osoba fizyczna;
n osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź
ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe;
n jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność
prawną.
WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2020 r.
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Beneficjentem może być Lokalna Grupa Działania (LGD) jedynie w przypadku: „operacji własnych
LGD”, „projektów grantowych”, tj. operacji, gdzie beneficjentem ubiegającym się o wsparcie przed podmiotem wdrażającym jest LGD – wskazywana w systemie jako beneficjent; operacja taka składa się
z szeregu grantów, których realizatorami są różnorodne podmioty działające na obszarze objętym LSR,
wszystkie granty wchodzące w skład projektu grantowego, są projektami komplementarnymi i łącznie
przyczyniają się do realizacji, założonych dla danego projektu grantowego, celów i wskaźników.

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

|

Forma pomocy
Koszty kwalifikowalne obejmują koszty:
zakupu dóbr i usług;
wykonania robót budowlanych;
organizacji i przeprowadzenia spotkania, szkolenia, wydarzenia promocyjnego itp.;
najmu, dzierżawy lub zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, materiałów lub przedmiotów;
zakupu środków transportu, przy czym koszt nie może przekroczyć 30% pozostałych kosztów;
kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne;
zatrudnienia osób zaangażowanych w realizację operacji tylko w przypadku operacji o charakterze
szkoleniowym, funkcjonowania nowoutworzonych sieci oraz inkubatorów przetwórstwa lokalnego;
ogólne;
inne koszty związane z realizacją operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne;
wartość wkładu rzeczowego, 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.

Nie ma możliwości wsparcia zakupu używanych maszyn, urządzeń, sprzętu lub innego wyposażenia objętego operacją, za wyjątkiem zakupu eksponatów w ramach operacji dotyczących
zachowania dziedzictwa.

W przypadku projektu grantowego do kosztów kwalifikowalnych zalicza się wyłącznie granty.
Limity pomocy na beneficjentów/grantobiorców
Beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych oraz LGD – maksymalnie 300 000
PLN w okresie realizacji Programu, za wyjątkiem beneficjentów realizujących operacje polegające na
utworzeniu inkubatora przetwórstwa lokalnego.
Grantobiorcy – maksymalnie 100 000 PLN. W przypadku podmiotu, który będzie ubiegać się
o wsparcie na rzecz sformalizowanej grupy nieposiadającej osobowości prawnej, limit pomocy jest
liczony odrębnie na każdą sformalizowaną grupę.
W przypadku jednostek sektora finansów publicznych, wartość realizowanych przez nie samodzielnie
grantów nie może przekroczyć 20% danego projektu grantowego. Ograniczenie to nie ma zastosowania
w przypadku, gdy sformalizowana grupa nieposiadająca osobowości prawnej realizuje grant we współpracy z jednostką sektora finansów publicznych, która ubiegała się o wsparcie na rzecz tej grupy.
14
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W przypadku realizacji operacji w partnerstwie limit pomocy każdego z partnerów jest pomniejszany proporcjonalnie.
Limity pomocy na operacje
q Limit na operacje – 300 000 PLN kwoty pomocy z wyłączeniem operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, tworzenia inkubatorów oraz operacji realizowanych przez jednostki
sektora finansów publicznych.
q Limit pomocy na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego – 500 000 PLN kwoty pomocy.
q Limit na operację z zakresu podejmowania działalności gospodarczej – 100 000 PLN kwoty pomocy.
q Limit na operację własną – 50 000 PLN kwoty pomocy.
Całkowita wartość operacji realizowanych poza projektem grantowym wynosi co najmniej 50 000
PLN.
Wysokość każdego grantu w ramach projektu grantowego wynosi co najmniej 5 tys. zł oraz nie
przekracza 50 tys. zł, a także wartość każdego zadania w ramach projektu grantowego wynosi co
najmniej 5 tys. zł oraz nie przekracza 50 tys. zł.

|

Wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu grantowego nie może przekroczyć 300 tys. zł.

Intensywność pomocy wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji, w zależności od kategorii beneficjenta, rodzaju operacji oraz zapisów LSR. Pomoc przyznawana w związku z działalnością
gospodarczą będzie miała charakter pomocy de minimis.
Nabór wniosków
Wnioski o przyznanie pomocy na operację realizowaną przez podmiot inny niż LGD składa się
bezpośrednio do LGD w terminie wskazanym w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie LGD.
Natomiast wniosek o przyznanie pomocy na projekt grantowy lub operację własną LGD składa
się do zarządu województwa, z którym LGD zawarła umowę ramową, lecz nie wcześniej niż w dniu,
w którym został dokonany wybór LSR.
Podstawa prawna
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. z 2015r., poz. 1570 z późn. zm.)
Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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. z 2019 r., poz. 664)
WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2020 r.
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3.2. 19.3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

n

n

n
n
n
n

Zakres wsparcia
Wsparcie w ramach poddziałania jest przyznawane na operacje, w zakresie:
wznowienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania „Podstawowe
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”;
zachowania dziedzictwa lokalnego;
budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej;
promowania obszaru objętego strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w tym
produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości;
stworzenia warunków o rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR.

Beneficjent wsparcia
Lokalna Grupa Działania (LGD), której lokalna strategia rozwoju (LSR) została wybrana do realizacji i finansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Forma pomocy
Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla jednej LGD wynosi nie więcej niż 5% wysokości środków
określonych w umowie ramowej na poddziałanie Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, z tym że pomoc na operacje polegające wyłącznie
na przygotowaniu projektu współpracy nie może przekroczyć 1% wysokości tych środków. Pomoc jest
przyznawana w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych.
Dodatkowe informacje dla beneficjenta
Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się
koszty:
n w przypadku operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy:
•		 najmu sprzętu lub pomieszczeń,
•		 zakupu usług,
n w przypadku operacji polegającej na realizacji projektu współpracy:
•		 ogólne,
•		 zakupu robót budowlanych lub usług,
•		 zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych;
•		 najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia, sprzętu lub nieruchomości;
16
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•		 zakupu nowych maszyn, wyposażenia lub sprzętu, a w przypadku operacji w zakresie zachowania
dziedzictwa lokalnego również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty;
•		 zakup rzeczy innych niż wymienione w lit. e, w tym materiałów,
•		 wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, związanych z pracą osób koordynujących realizację projektu współpracy, a także
inne koszty ponoszone przez LGD uczestniczące w realizacji operacji na podstawie odrębnych
przepisów w związku z zatrudnieniem tych osób
– które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.
Przyznanie pomocy na operację polegającą na przygotowaniu albo realizacji, albo przygotowaniu połączonym z realizacją jednego projektu współpracy może być przedmiotem wyłącznie jednego postępowania w sprawie o przyznanie pomocy, niezależnie od liczby LGD uczestniczących w realizacji operacji.
Nabór wniosków
Wniosek o przyznanie pomocy składa się w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce samorządu województwa, na którego obszarze znajduje się siedziba LGD, która jest umocowana
do działania w imieniu pozostałych LGD uczestniczących w realizacji operacji. Pierwszy wniosek
o przyznanie pomocy można złożyć nie wcześniej niż w dniu, w którym został dokonany wybór LSR,
tj. wybór LSR jest dokonywany w drodze uchwały komisji.
Wnioski o przyznanie pomocy na operację polegające na:
n przygotowaniu projektu współpracy można składać w terminie do dnia 31 marca 2021 r.
n realizacji albo przygotowaniu połączonym z realizacją projektu współpracy można składać w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie
i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015, poz. 1839 z późn. zm.)

Bibliografia
prow.warmia.mazury.pl/rlks-na-warmii-i-mazurach/informacja-o-lgd/
ksow.pl/leader-2014-2020.html
www.liderwego.pl/stowarzyszenie-lgd/
encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/Lokalna_Grupa_Rybacka_%22Wielkie_Jeziora_Mazurskie%22
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- www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020.html
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Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego (adres, kontakt)
PZDR w Bartoszycach, ul. Kętrzyńska 45A, tel. 89 762 22 05, pzdr.bartoszyce@w-modr.pl
PZDR w Braniewie, ul. Kościuszki 118, tel. 55 243 28 46, pzdr.braniewo@w-modr.pl
PZDR w Działdowie, Lidzbark, ul. Jeleńska 6 lok. 13/2, tel. 23 696 19 75, pzdr.dzialdowo@w-modr.pl
PZDR w Elblągu, ul. Nowodworska 10B, tel. 55 235 32 36, pzdr.elblag@w-modr.pl
PZDR w Ełku, ul. Zamkowa 8, tel. 87 621 69 67, pzdr.elk@w-modr.pl
PZDR w Giżycku, ul. Przemysłowa 2, tel. 87 428 51 99, pzdr.gizycko@w-modr.pl
PZDR w Gołdapi, ul. Wolności 20, tel. 87 615 19 57, pzdr.goldap@w-modr.pl
PZDR w Iławie, ul. Lubawska 3, tel. 89 649 37 73, pzdr.ilawa@w-modr.pl
PZDR w Kętrzynie, ul. Powstańców Warszawy 1, tel. 89 751 30 93, pzdr.ketrzyn@w-modr.pl
PZDR w Lidzbarku Warm., ul. Krasickiego 1/48, tel. 89 767 23 10, pzdr.lidzbark@w-modr.pl
PZDR w Mrągowie, ul. Bohaterów Warszawy 7a/2, tel. 89 741 24 51, pzdr.mragowo@w-modr.pl
PZDR w Nowym M.Lub., ul. Jagiellońska 24d, tel. 56 474 21 88, pzdr.nowe.miasto@w-modr.pl
PZDR w Nidzicy, ul. Słowackiego 17, tel. 89 625 26 50, pzdr.nidzica@w-modr.pl
PZDR w Olecku, Aleja Zwycięstwa 10, tel. 87 520 30 31, pzdr.olecko@w-modr.pl
PZDR w Olsztynie, Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. 89 715 22 59,pzdr.olsztyn@w-modr.pl
PZDR w Ostródzie, Grabin 17, tel. 89 646 24 24, pzdr.ostroda@w-modr.pl
PZDR w Piszu, ul. Wojska Polskiego 33, tel. 87 423 20 33, pzdr.pisz@w-modr.pl
PZDR w Szczytnie, ul. Kościuszki 1/6, tel. 89 624 30 59, pzdr.szczytno@w-modr.pl
PZDR w Węgorzewie, ul. Kraszewskiego 40, tel. 87 427 12 21, pzdr.wegorzewo@w-modr.pl

WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

Możliwości wsparcia przedsięwzięć
na obszarach wiejskich z Działania LEADER
w ramach PROW 2014-2020
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