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LEADER 



 LEADER to rozwój lokalny 
kierowany przez społeczność 
(RLKS), wspierany ze środków 
EFRROW. Podstawowe reguły 
RLKS przewidziane są w 
Umowie Partnerstwa (UP). 



 LEADER  

 

 może być realizowany na obszarach 
wiejskich, przez które rozumieć 
należy obszar całego kraju, z 
wyłączeniem obszaru miast o liczbie 
mieszkańców większej niż 20 000. 



Jedna LSR będzie realizowana na 

 obszarze zamieszkanym przez 
minimum 30 000 mieszkańców z 
obszarów wiejskich i maksimum 150 
000 mieszkańców oraz obejmować 
będzie obszar przynajmniej 2 gmin, 
których obszary stanowią (bądź 
zawierają) obszary wiejskie. 



  

 Poddziałanie  

 Realizacja operacji  

 w ramach lokalnych strategii 
rozwoju 



Realizacja operacji  
 w ramach lokalnych strategii rozwoju 

 

 Wsparcie w ramach tego 
poddziałania musi spełniać cele 
szczegółowe dla działania oraz 
cele określone w LSR. 



Rodzaj wsparcia 

• Pomoc ma formę refundacji. 

• W przypadku operacji o charakterze 
szkoleniowym dopuszcza się stosowanie 
kosztów uproszczonych w formie 
płatności ryczałtowych lub finansowania 
ryczałtowego. 



 Koszty kwalifikowalne obejmują: 

 zakup dóbr i usług; 

 roboty budowlane; 

 organizację i przeprowadzenie spotkania, 
szkolenia, wydarzenia promocyjnego itp.; 

 najem, dzierżawę lub zakup oprogramowania, 
sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, 
materiałów lub przedmiotów; 



Koszty kwalifikowalne obejmują: 

zakup specjalistycznych środków transportu 
przy czym koszt nie może przekroczyć 30% 
kosztów kwalifikowalnych operacji, 
pomniejszonych o koszty ogólne; 

zatrudnienie osób zaangażowanych w 
realizację operacji tylko w przypadku 
operacji o charakterze szkoleniowym;  

 inne koszty związane z realizacją operacji. 

 



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

Koszty ogólne stanowiące nie więcej niż 
10% kosztów kwalifikowalnych operacji 
związane z przygotowaniem operacji. 



  

 Zgodnie z art. 61 ust. 3 rozporządzenia 
EFRROW do kosztów kwalifikowalnych 
zalicza się także wkład niepieniężny 
wnioskodawcy. 



Beneficjenci 
 Osoby fizyczne. 
 Osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z 

wyłączeniem województw, ich związki bądź ich 
jednostki organizacyjne,  

 organizacje pozarządowe,  
 spółdzielnie, 
 kościoły, związki wyznaniowe. 
 Jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej, którym ustawy przyznają 
zdolność prawną. 



  

 W przypadku operacji parasolowych 
odbiorcami realizującymi mikroprojekt 
mogą być również sformalizowane grupy 
nieposiadające osobowości prawnej  

 (np. koła gospodyń wiejskich). 



 Warunki kwalifikowalności 

 Pomoc może być przyznana jeżeli: 

wnioskodawca wykaże doświadczenie 
lub uzasadni potencjał, lub kwalifikacje, 
lub 

prowadzi działalność odpowiednią do 
realizacji operacji; 



Pomoc może być przyznana jeżeli: 

operacja jest uzasadniona ekonomicznie, za 
wyjątkiem operacji: 

a) polegającej na nieodpłatnym lub 
niekomercyjnym udostępnianiu: 

 infrastruktury służącej działalności 
przetwórczej udostępnianej lokalnym 
producentom, 

ogólnodostępnej infrastruktury 
turystycznej, rekreacyjnej, lub kulturalnej, 

obiektów stanowiących dziedzictwo 
lokalne, 
 



Pomoc może być przyznana jeśli: 
Operacja jest uzasadniona ekonomicznie, 

za wyjątkiem operacji: 

 

b) szkoleniowej, 

c) promocyjnej w zakresie: turystyki, 
rekreacji, kultury, dziedzictwa, 
produktów lokalnych, rynków lokalnych, 

d) polegającej na kultywowaniu 
dziedzictwa lokalnego; 



operacja realizowana będzie na 
nieruchomości należącej do 
wnioskodawcy lub 

wnioskodawca posiada prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele 
określone w operacji przez okres 
związania celem; 

Pomoc może być przyznana jeżeli: 



 W przypadku wsparcia w zakresie 
rozwijania działalności gospodarczej, 
uzyskanie pomocy powyżej 25 000 zł 
wymaga utworzenia co najmniej 
jednego miejsca pracy. 



Pomoc nie jest przyznawana na: 

operacje służące zaspokajaniu 
partykularnych potrzeb beneficjenta (lub 
beneficjenta ostatecznego); 

organizację operacji cyklicznych, za 
wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl 
wydarzeń lub specyficznego dla danej LSR, 
wskazanych i uzasadnionych w LSR;  

promocję indywidualnych przedsiębiorców, 
ich produktów i usług. 



Maksymalna kwota pomocy dla 
danego rodzaju operacji 
będzie ustalona przez LGD. 



 Limit pomocy na beneficjenta 
realizującego operacje w ramach LSR, 
innych niż jednostki sektora finansów 
publicznych wynosi 300 000 zł w okresie 
realizacji Programu,  

 za wyjątkiem operacji polegającej na 
utworzeniu inkubatora przetwórstwa 
lokalnego. 



  

 Limit pomocy na odbiorcę realizującego 
„mikroprojekt” w ramach operacji 
parasolowej będącego sformalizowaną 
grupą nieposiadającą osobowości 
prawnej wynosi 100 000 zł. 



  

 W przypadku operacji parasolowych 
całkowita wartość „mikroprojektu” 
wynosi nie więcej niż 50 000 zł, a 
całkowita wartość operacji parasolowej 
400 000 zł. 



  

 

 W przypadku operacji realizowanych 
poza operacją parasolową całkowita 
wartość operacji jest większa niż 50 000 
zł. 



  

 

 Intensywność pomocy wynosi  

 od 50% do 100%. 



 Wybór LSR nastąpi nie później niż 2 lata 
po zatwierdzeniu przez KE Umowy 
Partnerstwa. 

 Opublikowanie zaproszenia dla LGD do 
wniosków na wybór ich LSR nastąpi nie 
później niż 9 miesięcy przed ostateczną 
datą przewidzianą na wybór LSR do ich 
realizacji przez LGD 



 



PO WER 
Wiedza Edukacja Rozwój 



 Potencjalnymi beneficjentami w PI 8.6 
będą: 

 

Bank Gospodarstwa Krajowego, 

Powiatowe Urzędy Pracy, 

Ochotnicze Hufce Pracy, 

partnerzy społeczno-gospodarczy, 

organizacje pozarządowe, 

niepubliczne agencje zatrudnienia 



 Przykładowymi typami operacji 
realizowanymi w ramach PI 8.6 będą: 

 W ramach celu 1. Poprawa sytuacji osób 
młodych do 24 r.ż. bez pracy 

 

 W ramach celu 2. Zwiększenie 
przedsiębiorczości osób młodych do 29 
r.ż. bez pracy 



 Potencjalnymi beneficjentami w PI 8.8 
będą: 

Minister właściwy ds. pracy, rodziny i 
zabezpieczenia społecznego 

Pełnomocnik Rządu ds. Równego 
Traktowania 

Organizacje pozarządowe 



CELE SZCZEGÓŁOWE PI 8.8 

 Tworzenie warunków dla wyrównywania 
szans płci na rynku pracy 

  



 Potencjalnymi beneficjentami w PI 9.4 będą: 
 

 Minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia 
społecznego 

 Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania 
 Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych 
 Centralny Zarząd Służby Więziennej 
 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki 

organizacyjne 
 ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek 

samorządu terytorialnego 
 organizacje pozarządowe 



Przykładowymi typami operacji 
realizowanymi w ramach PI 9.4 będą: 

Cel 1 Poprawa jakości kształtowania i 
realizacji polityki państwa na rzecz 
włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa oraz jej integracja z polityką 
rynku pracy 



Przykładowymi typami operacji 
realizowanymi w ramach PI 9.4 będą: 

 
Cel 2: Poprawa jakości działań 

realizowanych na rzecz osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

Cel 3: Poprawa zdolności do zatrudnienia 
osób w szczególnym stopniu zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

Cel 4 Przygotowanie podmiotów polityk 
publicznych do pełnej implementacji 
postanowień Konwencji ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych 



Przykładowymi typami operacji 
realizowanymi w ramach PI 11.3 będą: 

 Wzmocnienie służb legislacyjnych i analitycznych 
oraz przedstawicieli partnerów społeczno 
gospodarczych i organizacji pozarządowych w celu 
zapewnienia należytej obsługi eksperckiej w 
procesie stanowienia prawa. 

 Rozwijanie nowoczesnych metod debaty publicznej, 
zwłaszcza w odniesieniu do tematów o dużej 
złożoności w celu rozszerzenia partnerskiej 
współpracy administracji publicznej z partnerami 
społeczno-gospodarczymi i organizacjami 
pozarządowymi, zarówno na etapie projektowania 
aktu prawnego oraz monitoringu ex post. 



Potencjalnymi beneficjentami  
w PI 11.3 będą: 

  - Minister właściwy ds. administracji publicznej 

 - Minister właściwy ds. sprawiedliwości 

 - Minister właściwy ds. gospodarki 

 - Minister właściwy ds. budżetu 

 - Minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego 

 - Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego 

 - Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

 - Szef Służby Cywilnej 

 - jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne 

 - ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego 

 - organizacje pozarządowe 

 - partnerzy społeczno-gospodarczy 

 - Rządowe Centrum Legislacji 

 - Prokuratura Generalna 

 - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 



 Organizacje pozarządowe będą 
potencjalnymi grupami docelowymi 
działań realizowanych w ramach kilku 
priorytetów 


