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Wstęp

Dla rolnika otwarcie działalności gospodarczej to dodatkowe źródło dochodu. A wiele programów 
ułatwiających „start” jeszcze bardziej zachęca do podjęcia tego kroku. Przez lata jednym z takich 
programów był Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w skrócie PROW, który wpisał się na stałe do 
słownika wszystkich podmiotów związanych bezpośrednio lub pośrednio z rolnictwem, stając się pra-
wie synonimem dla programów wspierających w różny sposób rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich.

Nowa perspektywa finansowa na lata 2023-2027 wiązać się będzie oczywiście nie tylko ze zmianą 
nazewnictwa, ale przede wszystkim ze zmianą głównego dokumentu stanowiącego podstawę ubiega-
nia się przez Polskę o środki finansowe.

Krajowy Plan Strategiczny na lata 2023-2027 został przygotowany na podstawie zreformowanej 
Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i nowego pakietu aktów prawnych Unii Europejskiej zakładających 
finansowanie różnych interwencji (działań) objętych Planem z unijnych funduszy (Europejskiego Fun-
duszu Rolniczego Gwarancji - EFRG oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich – EFRROW).

Plan Strategiczny WPR będzie realizował 9 celów szczegółowych Wspólnej Polityki Rolnej, w tym 
dwa z nich dotyczą właśnie działalności gospodarczej na terenach wiejskich:
n przyciąganie młodych rolników i ułatwianie rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiej-

skich,
n promowanie zatrudnienia, wzrostu, włączenia społecznego i rozwoju lokalnego na obszarach wiej-

skich, w tym biogospodarki i zrównoważonego leśnictwa,

Niezaprzeczalnie Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 daje polskim rolnikom 
i polskiej wsi wiele możliwości rozwoju. Wspiera przede wszystkim zrównoważony rozwój polskich 
gospodarstw, sektor przetwórstwa oraz poprawę warunków życia i pracy w małych wiejskich miej-
scowościach. W Planie realizowane będą interwencje (działania) zachęcające do podejmowania 
działalności gospodarczej poprzez tworzenie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach 
wiejskich.

Interwencja: LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)

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

Wdrożenie interwencji polega na realizacji przez lokalne grupy działania (LGD) wybranych lo-
kalnych strategii rozwoju (LSR) na obszarach wiejskich. To właśnie w LGD będzie można wniosko-
wać o wsparcie na założenie bądź rozwój działalności pozarolniczej.
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Co to jest Lokalna Grupa Działania (LGD)? 

Jest to rodzaj partnerstwa terytorialnego tworzonego najczęściej na obszarach wiejskich, zrzeszają-
cego przedstawicieli lokalnych organizacji (z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego) oraz 
mieszkańców danego obszaru wyznaczonego granicą gmin członkowskich. W Polsce podstawą prawną 
funkcjonowania LGD są ustawy: o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz o stowarzyszeniach.  

Członkami tych organizacji mogą być m.in. przedstawiciele samorządów gmin, placówek oświaty, 
kultury, parafii, organizacji i stowarzyszeń działających na danym terenie, firm, spółdzielni itp., a także 
zwykli mieszkańcy. LGD rejestrowane są w Krajowym Rejestrze Sądowym jako stowarzyszenia „specjal-
ne”, posiadają statut i wybrane władze: radę, zarząd i komisję rewizyjną. Najważniejszym gremium decy-
zyjnym LGD jest zgromadzenie członków. Obecnie w radach LGD przedstawiciele sektora publicznego 
nie mogą stanowić więcej niż 50% składu.

Co to jest Lokalna Strategia Rozwoju (LSR)?

LSR to dokument, który stanowi podstawę do działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działa-
nia (LGD) w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. LGD przygotowuje Lokalną Strategię 
Rozwoju. Obszar nią objęty powinien być spójny terytorialnie i liczyć co najmniej 30 tys. i nie więcej 
niż 150 tys. mieszkańców. Istota LSR polega na wskazaniu kierunków rozwoju obszaru objętego LSR. 
Zasadniczym celem pracy nad strategią jest poszukiwanie i zdefiniowanie tych kierunków. LSR jest 
dokumentem oddolnie tworzonym przez lokalną społeczność (sektor społeczny, gospodarczy, rolniczy                       
i publiczny) dla danego obszaru wiejskiego określającym kierunki jego rozwoju na podstawie przeprowa-
dzonej diagnozy obszaru oraz identyfikacji lokalnych potrzeb.

Po akceptacji LGD przez samorząd danego województwa, może ona korzystać z funduszy Unii Euro-
pejskiej. Na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim oraz zaakceptowanej LSR, LGD jako insty-
tucja wdrażająca środki unijne sama organizuje, ogłasza i rozstrzyga konkursy dla przypisanego sobie 
terenu, między innymi na otwarcie lub rozszerzenie działalności gospodarczej.

W ramach wdrożenia interwencji: LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność 
(RLKS) planuje się 2 komponenty:
n wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – poprzez realizację zróżnicowanych operacji/ projektów/ ini-

cjatyw w zakresach objętym wsparciem, w tym m.in.: projekty grantowe i operacje własne LGD oraz 
projekty współpracy (Wdrażanie LSR); 

n zarządzanie lokalnymi strategiami rozwoju i animacja (Zarządzanie LSR).
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Cele interwencji będą osiągnięte przez realizację następujących operacji

1) rozwój przedsiębiorczości, w tym rozwój biogospodarki lub zielonej gospodarki w szczególności: 
podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne: 
a) rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej, 
b) rozwijanie przedsiębiorstw społecznych;

2) rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych w szczególności w zakresie: 
a) gospodarstw agroturystycznych,
b) zagród edukacyjnych, 
c) gospodarstw opiekuńczych;

3) rozwój współpracy w ramach krótkich łańcuchów żywnościowych;
4) poprawa dostępu do usług dla lokalnych społeczności, z wyłączeniem inwestycji produkcyjnych 

oraz operacji w zakresach wymienionych punktach 1-2; 
5) przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi; 
6) poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej; 
7) kształtowanie świadomości obywatelskiej o znaczeniu zrównoważonego rolnictwa, gospodarki rol-

no-spożywczej, zielonej gospodarki, biogospodarki oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodni-
czego polskiej wsi a także wzmacnianie programów edukacji liderów życia publicznego i społecznego; 

8) włączenie społeczne osób w niekorzystnej sytuacji.

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

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

oczyszczalni ścieków; 
n dotyczące świadczenia usług dla rolnictwa.

Warunki dostępu operacji uzależnione są od:

1) ukierunkowania interwencji (cele podejścia LEADER, cele interwencji oraz cele LSR), 
2) komponentu interwencji (Wdrażanie LSR albo Zarządzanie LSR), 
3) rodzaju operacji (klasyczna operacja, projekt współpracy, operacja własna albo projekt grantowy), 
4) zakresu wsparcia. 

Dla komponentu Wdrażanie LSR (między innymi zakładanie i rozwój działalności pozarolniczej) 
przewiduje się, w szczególności, następujące warunki dostępu: 
1) powiązanie wnioskodawcy z obszarem objętym LSR, 
2) zgodność operacji z LSR, 
3) legalność – zgodność projektu operacji z przepisami prawa. 
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Dodatkowo w przypadku:
1) działalności gospodarczej – uzasadnienie ekonomiczne (uproszczony biznesplan); 
2) operacji dotyczących obiektów zabytkowych – zapewnienie, iż obiekt jest zabytkiem (np. wpisany do 

Rejestru zabytków lub ewidencji zabytków); 
3) operacji realizowanych w partnerstwie – udział co najmniej 2 podmiotów; 
4) operacji realizowanych w ramach gospodarstw agroturystycznych – koncepcja wdrożenia systemów 

jakości wiejskiej bazy noclegowej oraz rozwoju usług czasu wolnego i gospodarki doświadczeń oraz 
przystąpienie do organizacji zrzeszającej kwaterodawców wiejskich nie później niż w dniu złożenia 
wniosku o płatność; 

5) operacji realizowanych w ramach zagród edukacyjnych – koncepcja rozwoju usług czasu wolnego i 
gospodarki doświadczeń oraz przystąpienie do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych prowadzo-
nej przez CDR O/Kraków nie później niż w dniu złożenia wniosku o płatność. 

Dodatkowe warunki mogą zostać określone przez LGD na poziomie LSR.

Kto może otrzymać wsparcie?

Wdrażanie LSR: 
1) osoby fizyczne (również rolnicy), w tym wykonujące działalność gospodarczą; 
2) osoby prawne, w tym organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych, mikro- i 

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

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

Jakie wsparcie można otrzymać?

W przypadku Wdrażania LSR wsparcie udzielane jest w formie dotacji w postaci ryczałtu w zakresie:
1) Podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne (również rolników) 

oraz rozwoju pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych. Przewidywane wielkości wsparcia finanso-
wego (50% kosztów kwalifikowalnych) do wysokości 150 tys. zł; 

2) Rozwoju współpracy w ramach krótkich łańcuchów żywnościowych. Przewidywane wielkości 
wsparcia finansowego (50% kosztów kwalifikowalnych) – do wysokości 350 tys. zł; 

3) Projektów grantowych – (50% kosztów kwalifikowalnych) do wysokości 500 tys. zł, przy czym wyso-
kość pojedynczego grantu: na sfinansowanie przygotowania jednej koncepcji inteligentnej wsi, indy-
katywna kwota jednostkowa wynosi 4 tys. zł; 

Własna firma to duża odpowiedzialność za siebie, swoich najbliższych, pracowników, a pośrednio 
również za ich rodziny. Rozpoczęcie działalności wymaga wiele determinacji, samodyscypliny i podno-
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szenia własnych kompetencji. Jednak bycie „na swoim” ma dobre strony, to m.in. poczucie niezależności 
i wolności, satysfakcja z realizowanych celów, możliwość samorozwoju i samorealizacji, możliwość prze-
kształcenia swojej pasji lub hobby w źródło zarobku. 

Źródła: 
- https://www.gov.pl/web/rolnictwo/plan-strategiczny-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata--2023-2027
- https://www.kowr.gov.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/plan-strategiczny-dla-wpr-2023-2027
- https://sir.cdr.gov.pl/2022/11/04/jakie-mozliwosci-daje-rolnikom-plan-strategiczny-dla-wpr-2023-2027/

Wykaz lokalnych grup działania w województwie warmińsko-mazurskim
Nazwa Lokalnej Grupy
Działania (LGD) (LGR) Obszar działania Nr telefonu E-mail

Strona www

LGD „Barcja” 
ul. Dworcowa 10
11-400 Kętrzyn

Gminy: Barciany, Kętrzyn,
Korsze, Reszel, Sępopol

571 319 770;
571 319 534

biuro@lgdbarcja.pl
https://lgdbarcja.pl/

LGD „Mazurskie Morze”
ul. Leśna 22

12-250 Orzysz

Gminy: Biała Piska, Mikołajki, 
Mrągowo, Orzysz, Piecki, Pisz, 

Ruciane-Nida, Sorkwity

87 423 85 20
600 275 784

biuro@lgd.mazurskie morze.pl
www.lgd.mazurskiemorze.pl

LGD „Partnerstwo
Północnej Warmii

i Wysoczyzny Elbląskiej”
ul. Pocztowa 9,

14-530 Frombork

Gminy: Braniewo, Braniewo,
Frombork, Lelkowo, Milejewo,
Młynary, Pieniężno, Płoskinia, 

Gmina Tolkmicko, Wilczęta

55 231 12 52;
502 307 086

biuro.lgdpartnerstwo @o2.pl
www.lgdwysoczyzna.pl

LGD „Warmiński Zakątek”
ul. Grunwaldzka 6

11-040 Dobre Miasto

 Gminy: Bartoszyce, Bisztynek, 
Dobre Miasto, Dywity, Górowo Iła-
weckie, Jeziorany, Kiwity, Lidzbark 

Warm., Lubomino, Orneta

89 616 00 58 warminskizakatek @wp.pl
warminskizakatek.com.pl

LGD Stowarzyszenie
„Południowa Warmia”

adres: ul. Mickiewicza 40 
11-010 Barczewo

biuro terenowe: Łajsy 3, 11-036 
Gietrzwałd

Gminy: Barczewo, Biskupiec,
Gietrzwałd, Kolno, Olsztynek, 

Pasym, Purda, Stawiguda
89 672 96 43 lgd@poludniowa warmia.pl

www.poludniowawarmia.pl

LGD Ziemia Lubawska
ul. Biskupów Chełmińskich 1

14-260 Lubawa

Gminy: Biskupiec, Grodziczno, 
Kurzętnik, Lubawa, Nowe Miasto 
Lubawskie, Rybno, Lubawa (mia-
sto), Nowe Miasto Lub. (miasto),

56 491 81 63;
514 154 474

biuro@lgdziemialubawska.pl
www.lgdziemialubawska.pl

Stowarzyszenie
Kraina Drwęcy i Pasłęki

ul. Mazurska 30,
14-105 Łukta

Gminy: Dąbrówno, Grunwald, 
Jonkowo, Łukta, Miłakowo, Morąg, 

Ostróda, Świątki

89 647 57 45;
795 409 827;
728 426 896

leader@frrl.org.pl
www.leader.frrl.org.pl
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Stowarzyszenie
LGD „Lider w EGO”

ul. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk

Gminy Banie Mazurskie, Dubeninki, 
Ełk, Gołdap, Kalinowo, Kowale 
Oleckie, Olecko, Prostki, Stare 

Juchy, Świętajno, Wieliczki 

87 610 11 83 biuro@liderwego.pl
www.liderwego.pl

Stowarzyszenie LGD
„Brama Mazurskiej Krainy”

Pl. Wolności,
13-100 Nidzica

Gminy: Działdowo, Dźwierzuty, 
Iłowo-Osada, Janowiec Kościelny, 

Janowo, Jedwabno, Kozłowo, 
Nidzica, Płośnica, Rozogi, Szczytno, 

Świętajno, Wielbark 

784 556 520 biuro@lgdbmk.pl
www.lgdbmk.pl

Stowarzyszenie LGR
„Wielkie Jeziora Mazurskie”

ul. Letniskowa 13, Ogonki, 
11-600 Węgorzewo

Gminy: Budry, Giżycko, Kruklanki, 
Miłki, Pozezdrze, Ryn, Srokowo, 

Węgorzewo, Wydminy

797 805 688;
728 821 575 

biuro@mazurylgr.pl
www.mazurylgr.pl

Stowarzyszenie
Łączy Nas Kanał Elbląski 

LGD
ul. Jana A. Komeńskiego 40

82-300 Elbląg

GminyElbląg, Gronowo Elbląskie, 
Godkowo, Iława, Kisielice, Małdyty, 

Markusy, Miłomłyn, Pasłęk,
Rychliki, Susz, Zalewo

55 239 49 61;
55 643 58 45;
602 516 830

biuro@kanal-elblaski-lgd.pl
www.kanal-elblaski-lgd.pl


