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Harmonogram prac nad PROW 2014-2020 
 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE – prace od jesieni 2011 r., ogłoszenie 
w Dz. U. UE z dnia 17 grudnia 2013 r.  
 
 Prace nad PROW 2014-2020 rozpoczęto w połowie 2012 r. 
 
 Konsultacje społeczne projektu PROW 2014-2020 (3 etapy): 

• I etap (do 30 czerwca 2013 r.) – ok. 200 opinii i postulatów, 40 spotkań, 14 posiedzeń 
Zespołu - Grupy i podgrup ds. priorytetów i pomocy technicznej; 

• II etap (do 15 września 2013 r.) – ok. 500 podmiotów przesłało swoje opinie i 
postulaty, 8 posiedzeń Zespołu - Grupy i podgrup ds. priorytetów i pomocy 
technicznej; 

• III etap (do 14 lutego 2014 r.) – ok. 1 200 podmiotów przesłało swoje opinie i 
postulaty, 16 regionalnych spotkań informacyjnych, posiedzenie Zespołu - Grupy i 
podgrup ds. priorytetów i pomocy technicznej. 
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Harmonogram prac nad PROW 2014-2020 
 



 

12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska przyjęła formalnie  

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) dla Polski na lata 

2014-2020.  

 

Program określa priorytety, zgodnie z którymi Polska powinna 

wykorzystać 13 513 295 000 euro, w tym: 8 598 280 814 z budżetu UE 

(EFRROW) i 4 915 014 186 euro wkładu krajowego 
przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich w ciągu najbliższych 6 lat.  

Harmonogram prac nad PROW 2014-2020 
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Podstawy prawne PROW 2014-2020 

Legislacja UE 

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 

Akty 
wykonawcze/delegowane 

Przepisy krajowe 

Ustawa o wspiera 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 (20 .02.2015 r. uchwalona przez   

Sejm) 

 

Ustawa o rozwoju lokalnym kierowanym przez 
społeczność  (20 .02.2015 r. uchwalona przez   

Sejm) 

Rozporządzenia 
wykonawcze 
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CEL GŁÓWNY PROW 2014-2020 

 
 

 Poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone 
zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie 
klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów 

wiejskich. 
 

 Program jest ukierunkowany głównie na wzrost konkurencyjności 
rolnictwa z uwzględnieniem celów rolnośrodowiskowych. 
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Instytucje uczestniczące we wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich  

w ramach PROW 2014-2020 
 

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi - Instytucja Zarządzająca (IZ) PROW 2014-2020; 
 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) - Agencja Płatnicza; 
 
ARiMR – IZ w zakresie zapewnienia bezpiecznego systemu elektronicznego do rejestrowania, 
przechowywania i zgłaszania informacji statystycznych na temat programu i jego realizacji; 
 
Samorządy Województw - wybór operacji i ustalanie kwot wsparcia oraz przedkładanie wniosków do 
podmiotu odpowiedzialnego za ostateczną weryfikację kwalifikowalności przed ich zatwierdzeniem, w 
ramach działania LEADER; 
 
Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza (okręgowe stacje chemiczno-rolnicze) - prowadzenie analiz gleb. 

 

PROW 2014-2020 
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6. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, 
 REDUKCJA UBÓSTWA  

I PROMOWANIE ROZWOJU  
GOSPODARCZEGO NA  

OBSZARACH WIEJSKICH 

2. KONKURENCYJNOŚĆ  
ROLNICTWA  

I ŻYWOTNOŚĆ GOSPODARSTW 

3. ŁAŃCUCH ŻYWNOŚCIOWY  
I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 

4. ODTWARZANIE,  
CHRONIENIE  

I WZMACNIANIE  
EKOSYSTEMÓW 

5. EFEKTYWNE  

GOSPODAROWANIE ZASOBAMI 
 I PRZECHODZENIA NA  

GOSPODARKĘ  
NISKOEMISYJNĄ 

1. TRANSFER WIEDZY  
I INNOWACJE 

Innowacje, Zmiany Klimatu i Środowisko jako cele przekrojowe 

(a) Zwiększanie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach wiejskich  
(b) Wzmacnianie powiązań między rolnictwem i leśnictwem a badaniami i innowacją 
(c) Promowanie uczenia się przez całe życie oraz szkolenia zawodowego w sektorach rolnym i leśnym 

(a) Ułatwianie restrukturyzacji gospodarstw stojących przed problemami strukturalnymi, a szczególnie 
gospodarstw rolnych o niskim poziomie uczestnictwa w rynku, prowadzących działalność o charakterze 
rynkowym w określonych sektorach i gospodarstw wymagających zróżnicowania produkcji rolnej 

(b)  Ułatwianie wymiany pokoleń w sektorze rolnym 

(a) Lepsze zintegrowanie głównych producentów z łańcuchem żywnościowym poprzez systemy jakości, 
promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów, organizacje międzybranżowe 

(b)  wspieranie zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych 

(a) Odtwarzanie i zachowanie bioróżnorodności, w tym na obszarach Natura 2000, oraz rolnictwa o wysokiej 
wartości przyrodniczej i stanu europejskich krajobrazów 
(b) Poprawa gospodarki wodnej 
(c) Poprawa gospodarowania glebą 

(a) Poprawa efektywności korzystania z zasobów wodnych 
(b) Poprawa efektywności korzystania z energii w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym 
(c) Ułatwianie dostaw i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, produktów ubocznych, odpadów, 
pozostałości i innych surowców nieżywnościowych dla celów biogospodarki 
(d) Redukcja emisji podtlenku azotu i metanu z rolnictwa 
(e) Promowanie pochłaniania dwutlenku węgla w rolnictwie i leśnictwie 

(a) Ułatwianie różnicowania działalności, zakładania małych przedsiębiorstw i tworzenia miejsc pracy 
(b) Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich 
 

Priorytety polityki rozwoju obszarów wiejskich 
realizowane przez PROW 2014 - 2020 
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Działania w ramach PROW 2014-2020 wdrażane przez Samorządy Województw 

 
1.  Inwestycje w środki trwałe: 

 Scalanie gruntów 
 

2.  Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich: 
zakresy: 
 Gospodarka wodno-ściekowa 

 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych 

 Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego 

 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne oraz kształtowanie przestrzeni publicznej 

 Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych 

produktów i usług 
 

3.  LEADER 
 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność; 

 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania; 

 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji; 

 Wsparcie przygotowawcze. 

 
 

PROW 2014-2020 
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PROW 2014-2020 

 

 
 

Prezentacja działań samorządowych 
PROW 2014-2020 
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Inwestycje w środki trwałe 

 

Scalanie gruntów 
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Prezentacja działań PROW 2014-2020 



Scalanie gruntów 
 

Beneficjenci 

• Starosta 

 

Kryteria wyboru 

• poprawa środowiska przyrodniczego, 

• poprawa walorów krajobrazowych. 

 

 

Zakres wsparcia 

• opracowanie projektu scalenia, 

• zagospodarowanie poscaleniowe. 
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Inwestycje w środki trwałe 

 

WYSOKOŚĆ WSPARCIA: 

 

Opracowanie projektu scaleniowego: 

-  do 800 euro/ha (dolnośląskie, lubelskie, 
podkarpackie, małopolskie, śląskie, świętokrzyskie), 

-  do 650 euro/ha (pozostałe woj.). 

 

Zagospodarowanie poscaleniowe: 

-  do 2 tys. euro/ha (dolnośląskie, lubelskie, 
podkarpackie, małopolskie, śląskie, świętokrzyskie) 

-  do  1,9 tys. euro/ha (pozostałe województwa) 

 



 

 

Podstawowe usługi  

i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich 
 

 a) wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji 
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii,  

 b) wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i 
poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, 
krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym 
dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz 
środków w zakresie świadomości środowiskowej,  

 c) wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie 
podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, 
kultury, i powiązanej infrastruktury; 
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Prezentacja działań PROW 2014-2020 



Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 

odnawialną i w oszczędzanie energii  
 

Gospodarka wodno-ściekowa 
 

Zakres wsparcia: Budowa, przebudowa, modernizacja lub wyposażenie obiektów budowlanych 
służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Zakup i montaż urządzeń kanalizacyjnych 
oraz urządzeń wodociągowych. Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji. 
 

Beneficjenci: gmina, spółka, w której udziały mają wyłącznie JST, związek międzygminny. 
 

Kryteria wyboru: inwestycja zlokalizowana na terenie na którym istnieje największa potrzeba poprawy 
stanu wód zgodnie ze zaktualizowanym programem wodno-środowiskowym kraju,  łączna realizacja 
gospodarki wodnej i ściekowej, dochód  podatkowy gminy (preferencje dla gmin o niższym dochodzie 
podatkowym w przeliczeniu na jednego mieszkańca), bezrobocie w powiecie (preferencje dla gmin o 
wysokim poziomie bezrobocia), powiązanie operacji z inwestycjami dotyczącymi tworzenia infrastruktury 
szerokopasmowej, specyfika regionu. 

W przypadku operacji o tej samej liczbę punktów przewiduje się preferencje dla operacji których realizacja 
umożliwi oczyszczenie większej objętości ścieków. 
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Podstawowe usługi i odnowa miejscowości 

 na obszarach wiejskich 

WYSOKOŚĆ WSPARCIA: 

-do 2 mln zł.  /beneficjenta/okres realizacji  PROW 2014-2020 



Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w 

oszczędzanie energii  

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych 
 

Zakres wsparcia: Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje budowę lub modernizację dróg 

lokalnych i związanych z nimi urządzeń. Koszty budowy, przebudowy lub modernizacji obiektów 

budowlanych; koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji; koszty ogólne. 

 

Beneficjenci: Gmina, powiat lub ich związki. 

 

Kryteria wyboru: dochód  podatkowego gminy, (preferencje dla gmin o niższym dochodzie podatkowym 

w przeliczeniu na jednego mieszkańca), bezrobocie w powiecie (preferencje dla gmin o wysokim poziomie 

bezrobocia), powiązanie operacji z inwestycjami dotyczącymi tworzenia infrastruktury szerokopasmowej, 

specyfika regionu. 

W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów przewiduje się preferencje dla operacji których 

realizacja zapewni dostęp do sieci drogowej większej liczbie mieszkańców. 
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WYSOKOŚĆ WSPARCIA: 

-do 3 mln zł.  /beneficjenta/okres realizacji  PROW 2014-2020 

Podstawowe usługi i odnowa miejscowości 

 na obszarach wiejskich 



Poddziałanie: „Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu 

dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości 

przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków 

w zakresie świadomości środowiskowej”  

 

Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego 
 

Zakres wsparcia: Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje: odnawianie lub poprawę stanu 

zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, zakup obiektów 

charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne. 

 

Beneficjenci: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST. 

 

Kryteria wyboru: O przyznaniu pomocy decyduje liczba uzyskanych punktów na podstawie kryteriów 

dotyczących: nadania nowej funkcji odnowionemu obiektowi, oceny wartości zabytku, lokalizacji inwestycji 

(preferencje dla operacji zlokalizowanych na obszarze o potencjale turystycznym), specyfiki regionu. 

W przypadku operacji, o tej samej liczbie punktów o kolejności przyznania pomocy decyduje niższa 

wartość podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadająca na jednego jej mieszkańca. 
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Podstawowe usługi i odnowa miejscowości 

 na obszarach wiejskich 



 
Poddziałanie: „Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą 

stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o 

wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-

gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej”  

 

Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego cd. 
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Podstawowe usługi i odnowa miejscowości 

 na obszarach wiejskich 

WYSOKOŚĆ WSPARCIA: 

 

Maksymalna wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 500 000 
zł na miejscowość w okresie realizacji Programu, łącznie na inwestycje realizowane w 
ramach zakresu dotyczącego ochrony zabytków i budownictwa tradycyjnego oraz budowy 

lub modernizacji obiektów pełniących funkcje kulturalne lub kształtowania przestrzeni 
publicznej. 



 
 

Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie 
podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury 
oraz powiązanej infrastruktury” 

 

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne oraz  

 kształtowanie przestrzeni publicznej 
 

Zakres wsparcia: Budowa, modernizacja lub wyposażanie budynków pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów 
kultury. Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu  przestrzennego. Pomoc ma formę refundacji 
części kosztów kwalifikowalnych operacji. 

 

Beneficjenci: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST – w przypadku budowy, przebudowy, modernizacji 
lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne, gmina – w przypadku kształtowania przestrzeni publicznej. 

 

Kryteria wyboru: dochód  podatkowy gminy (preferencje dla gmin o niższym dochodzie podatkowym), bezrobocia w 
powiecie (preferencje dla gmin o wysokim poziomie bezrobocia), specyfika regionu. 

W przypadku gdy operacje dotyczące obiektów pełniących funkcje kulturalne uzyskają taką samą liczbę punktów wybrana 
będzie operacja, której realizacja umożliwi przeprowadzenie większej liczby inicjatyw społecznych. O przyznaniu pomocy, w 
odniesieniu do typu operacji związanego z kształtowaniem przestrzeni publicznej, decyduje liczba uzyskanych punktów na 
podstawie kryteriów dotyczących: wartości zabytkowej układu urbanistycznego, komplementarności z innymi 
inwestycjami  na obszarze objętym operacją, lokalizacji inwestycji (preferencje dla operacji zlokalizowanych na obszarze o 
potencjale turystycznym), specyfiki regionu. 
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Podstawowe usługi i odnowa miejscowości 

 na obszarach wiejskich 



 
Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług 

lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury”  

 

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie 

przestrzeni publicznej c.d. 
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Podstawowe usługi i odnowa miejscowości 

 na obszarach wiejskich 

WYSOKOŚĆ WSPARCIA: 

 

Maksymalna wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 500 000 
zł na miejscowość w okresie realizacji Programu, łącznie na inwestycje realizowane w 

ramach zakresu dotyczącego budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów 
pełniących funkcje kulturalne i kształtowania przestrzeni publicznej oraz operacje 

realizowane w ramach podziałania „Badania i inwestycje związane z utrzymaniem, 
odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu 
wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych 

aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej”. 



Poddziałanie: Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług 

lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury 

 

Targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone 

 na cele promocji lokalnych produktów i usług 
 

Zakres wsparcia: Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje budowę lub modernizację targowisk 

lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów.   

  

Beneficjenci:  Gmina, powiat lub ich związki.   

 

Kryteria wyboru:  Pomoc może być przyznana że jeśli operacja realizowana jest w miejscowości liczącej 

nie więcej niż 200 tys. mieszkańców . Przewiduje się preferencje dla targowisk, w których udział 

powierzchni handlowej przeznaczonej dla rolników w stosunku do całkowitej powierzchni targowiska 

jest większy.   
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Podstawowe usługi i odnowa miejscowości 

 na obszarach wiejskich 

WYSOKOŚĆ WSPARCIA: 

Maksymalna wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 1 mln zł 
na  beneficjenta w okresie realizacji Programu. 
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LEADER 

 
Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność; 
 

Poddziałanie: Przygotowanie i realizacja działań w zakresie 

współpracy z lokalną grupą działania; 
 

Poddziałanie: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji; 

Poddziałanie:  Wsparcie przygotowawcze. 

 

Prezentacja działań PROW 2014-2020 



LEADER 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

LEADER może być realizowany na obszarach wiejskich, przez które (odmiennie 

niż jest to określone we wspólnych definicjach dla niniejszego programu) 

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. 

 



LEADER 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

Zakres operacji: 
wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i 

wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR, 

zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości, 

dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa 

lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania 

jej lokalnym producentom (produkty objęte i nieobjęte załącznikiem nr 1 do TFUE), 

podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności 

gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, w 

szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy, 

podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian 

klimatycznych a także innowacji, 

rozwój produktów lokalnych, 

rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk, 

zachowanie dziedzictwa lokalnego, 

rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub 

kulturalnej, 

rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia 

społecznego. 



LEADER 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 
 

Zakres wsparcia: Wsparcie w ramach tego poddziałania musi spełniać cele szczegółowe dla działania 

oraz cele określone w LSR. Pomoc ma formę refundacji lub płatności zryczałtowanej w zależności od 

rodzaju operacji. W przypadku operacji polegających na rozpoczęciu prowadzenia działalności 

gospodarczej pomoc ma formę płatności zryczałtowanej (premii). 

 

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. 

 

Kryteria wyboru: Kryteria wyboru operacji oraz zasady dokonywania ich zmian określone zostaną przez 

LGD w LSR. Będą one podlegały ocenie przez komisję wybierającą w ramach konkursu na wybór LSR. 

Zmiana kryteriów wyboru będzie wymagała zgody samorządu województwa, z którym LGD podpisała 

umowę na realizację LSR. 



LEADER 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność cd. 
 

Stawka pomocy:  

Beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych oraz LGD – do 300 tys. zł.  
 

Grantobiorcy – do 100 tys. zł. 
 

 Limit na operacje – 300 tys. zł z wyłączeniem operacji z zakresu rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

tworzenia inkubatorów oraz operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych.  

 

Limit pomocy na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego - 500 tys. zł.  

 

Limit na operację z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej – 100 tys. zł.  

 

Limit na operację własną – 50 tys. zł.  

 

Całkowita wartość operacji realizowanych poza projektem grantowym wynosi co najmniej 50 tys. zł.  

 

Całkowita wartość grantu wynosi nie więcej niż 50 tys. zł.  

 

Intensywność pomocy wynosi do 100%. 
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Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność cd. 
 
LGD może być Beneficjentem jedynie w przypadku: 

 

„operacji własnych LGD” (bez uszczerbku dla art. 34 ust. 3 lit b rozporządzenia ogólnego wskazującego 

na konieczność stosowania niedyskryminującej i przejrzystej procedury wyboru, pozwalającej unikać 

konfliktów interesów);  

 

„projektów grantowych” tj. operacji, gdzie beneficjentem ubiegającym się o wsparcie przed podmiotem 

wdrażającym jest LGD, i to LGD jest 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. 

 

W przypadku projektów grantowych, grantobiorcami mogą być również sformalizowane grupy 

nieposiadające osobowości prawnej (np. koła gospodyń wiejskich). Grantobiorcami nie mogą być 

podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub deklarujące jej podjęcie. 
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Poddziałanie: Przygotowanie i realizacja działań w zakresie 

współpracy z lokalną grupą działania 

 
Zakres wsparcia: Przygotowanie projektu współpracy i realizacja projektu współpracy. Projekty 

współpracy mogą dotyczyć współpracy międzyterytorialnej (pomiędzy LGD w ramach jednego 

województwa lub  z różnych województw) lub międzynarodowej. 

 

Beneficjenci: LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu. 

 

Kryteria wyboru: Każda operacja będzie oceniana pod kątem spełniania kryteriów wyboru. Projekty 

wybrane do dofinansowania muszą osiągnąć minimum 60% punktów w ramach oceny prowadzonej 

zgodnie  

z kryteriami wyboru (jednolitymi dla całego kraju, skonsultowanymi z Komitetem Monitorującym). 

Kryteria wyboru będą dotyczyć w szczególności innowacyjności oraz działań przyczyniających się do 

tworzenia miejsc pracy. Przy wyborze premiowane będą projekty współpracy międzynarodowej. 

 

Stawka pomocy: Całkowity planowany koszt jednego projektu międzyterytorialnego wynosi minimum 

50 000 zł. 

Intensywność pomocy wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych operacji. 

Limit pomocy na LGD: do 5% wsparcia kierowanego z Programu na daną LSR w ramach poddziałań 

„Wsparcie na wdrażanie operacji…”, oraz „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących…” 



LEADER 
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Poddziałanie: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji 

 
Zakres wsparcia: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające 

sprawną i efektywną pracę LGD, w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz 

doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji tych LSR. Pomoc ma 

formę rozliczenia ryczałtowego. 

 

 

Beneficjenci: LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze 

środków Programu. 

 

Kryteria wyboru: Nie ustala się. 

 

Stawka pomocy: Kwota i wielkość wsparcia w formie zryczałtowanej zostanie 

określona w przepisach krajowych z uwzględnieniem wyników analizy i będzie 

uwzględniać wielkość obszaru objętego LSR. 

 

 

 

 



LEADER 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

Poddziałanie: Wsparcie przygotowawcze 

 
Zakres wsparcia: Podnoszenie kompetencji LGD i społeczności lokalnych, szkolenie i 

tworzenie sieci kontaktów oraz wypracowanie mechanizmów współpracy i włączania 

lokalnych społeczności w celu przygotowania i wdrożenia LSR. 

 

Beneficjenci: Stowarzyszenie, fundacja lub związek stowarzyszeń, z wyłączeniem 

stowarzyszeń JST. 

 

Kryteria wyboru: Nie ustala się. Pomoc zostanie przyznana wszystkim wnioskodawcom, 

którzy spełnią warunki kwalifikowalności.  

 

Stawka pomocy: Wysokość kwot ryczałtowych zostanie określona w przepisach krajowych 

z uwzględnieniem wyników analizy i będzie uwzględniać wielkość obszaru objętego LSR. 

 

 

 

 



Planowany podział środków  
PROW 2014-2020 - działania samorządowe 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

Województwo śląskie 

 
 

 

 

 

Działanie EFRROW 
[euro] 

Środki publiczne 
ogółem 
[euro] 

Scalenie gruntów 10 886 964,00 17 110 252,00 

Podstawowe usługi i odnowa 
miejscowości na obszarach wiejskich 
- targowiska 

1 144 800,00 1 799 199,00 

Podstawowe usługi i odnowa 
miejscowości na obszarach wiejskich 
– pozostałe typy operacji 

32 704 951,00 51 400 003,00 

LEADER 25 347 606,00 39 836 995,00 

Razem  70 084 321,00 110 146 449,00 

Propozycja podziału środków na dzień 24.02.2015 r. 



Dziękuję za uwagę 

 
 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 


