
LEADER w perspektywie PROW 2014-2020 

Obszar kwalifikujący się do wsparcia: 

 LEADER będzie realizowany na obszarach wiejskich definiowanych jako obszar 

całego kraju z wyłączeniem obszaru miast o liczbie mieszkańców większej niż 20 000; 

 Jedna LSR będzie realizowana na obszarze zamieszkanym przez min. 30 000 

mieszkańców obszarów wiejskich i max. 150 000 mieszkańców i obejmować obszar 

przynajmniej 2 gmin z obszarów wiejskich; 

 Jedna forma prawna - Stowarzyszenie mające osobowość prawną i działające  

w oparciu o przepisy ustawy o realizacji PROW oraz o RLKS. 

 

Czyli obszar Stowarzyszenia Kraina św. Anny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DORADZTWO : 

Wsparcie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” musi spełniać cele określone w LSR tj. 

cele ogólne, cele szczegółowe oraz przedsięwzięcia: 

Zakresy wsparcia z podziałem na cele i przedsięwzięcia: 

Cele 

ogólne 
Cele szczegółowe Przedsięwzięcia Zakresy wsparcia 
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1.1 

Rozwój rekreacji i turystyki 
regionalnej z zachowaniem  

dziedzictwa lokalnego 

I. Zachowanie dziedzictwa 
Krainy św. Anny 

Zachowania dziedzictwa lokalnego  

II. Popularyzacja lokalnych 

produktów i usług  

Promowania obszaru objętego LSR,     w tym 

produktów lub usług lokalnych 

 

1.2  

Aktywizacja i edukacja społeczna 
i kulturalna oraz integracja 

wewnątrz i międzypokoleniowa 

mieszkańców Krainy  
św. Anny 

III. Działania proekologiczne Wzmocnienia kapitału społecznego,      w tym 

przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w 

zakresie ochrony środowisk i zmian 

klimatycznych, także z wykorzystaniem 

rozwiązań innowacyjnych 
IV. Wzmocnienia kapitału 

społecznego. Poznaj Krainę 

św. Anny 

 

1.3 

Inwestycje w przestrzeń 

publiczną oraz w obiekty  

i infrastrukturę podnoszącą 
jakość życia  

z zachowaniem dbałości         o 

środowisko naturalne 

V. Tworzymy atrakcyjne 

obiekty i przestrzenie 

Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej, lub kulturalnej  
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2.1 

Zakładanie  działalności 

gospodarczej 

VI. Nowa zrównoważona 

przedsiębiorczość 

Podejmowanie działalności gospodarczej  

Podnoszenie kompetencji osób realizujących 

operacje w zakresie określonym w lit. a – c;  

Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa 

lokalnego produktów rolnych będących 

przedsiębiorstwami spożywczymi  

2.2 

Rozwój przedsiębiorczości 

sprzyjający tworzeniu 

i utrzymaniu miejsc pracy 

 

VII. Wzmocnienie rozwoju 
zrównoważonej 

przedsiębiorczości 

Rozwijanie działalności gospodarczej  

Podnoszenie kompetencji osób realizujących 

operacje w zakresie określonym w lit. a – c;    

 

 

 



Opis rodzaju operacji - zakresy wsparcia:   

 

Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 

Stowarzyszenia Kraina św. Anny oraz § 2 ust. 1  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. 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 2015 poz. 1570) pomoc jest 

przyznawana na operację w zakresie: 

1) Wzmacnianie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie  wiedzy społeczności 

lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także  

z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; 

2) Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. , 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. 

UE L 347 z 20 20. 12. 2013, str. 320), zwana dalej „LSR”, przez:  

a. podejmowanie działalności gospodarczej, 

b. tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych 

będących przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 

rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 

stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa 

żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 

Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa 

żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. z.; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t.6, str 436, z późn. zm.), w których jest 

wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji 

żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej 

żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym 

inkubatorze jest przetwarzanie żywności, 

c. rozwijanie działalności gospodarczej, 

d. podnoszenie kompetencji osób realizujących operację w zakresie określonym 

w lit. a –c. 



5) Zachowywanie dziedzictwa lokalnego; (tj. o cechach wynikających z historii lub 

tradycji obszaru Krainy św. Anny, służy zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej) 

6) Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej; (służy zaspokojeniu potrzeb 

społeczności lokalnej) 

8) Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. (służy 

wspólnej promocji produktów lub usług lokalnych, wydarzenia inicjujące cykl 

wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR) 

 

Beneficjenci:  

Osoby fizyczne, jeżeli:  

 jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

 jest pełnoletnia, 

 ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy 

osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 584, z późn. zm), 

 miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, 

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

znajdującej się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna 

wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, albo 

Osoby prawne, 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, spółki cywilne. 

Podmioty ubiegające się o pomoc finansowa wykonujące działalność gospodarczą muszą 

posiadać status mikroprzedsiębiorcy lub status małego przedsiębiorstwa (dz. Urz. UE L 187  

z 26.06.2014,str.1). 

Każdy wnioskujący podmiot musi posiadać tzw. numer identyfikacyjny w trybie 

przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych, 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności – (numer nadaje ARIMR). 

 

 

 

 



Rodzaj wsparcia:  

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). 

 

Kwoty i stawki wsparcia: 

Minimalna całkowita wartość operacji/projektu wynosi nie mniej niż 50 tys. zł 

  

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA W OKRESIE 

OBOWIĄZYWANIA PROW 2014-2020: 

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

Wysokość pomocy na jedną operację/projekt na utworzenie inkubatora przetwórstwa 

lokalnego 500 tys. zł 

Limit pomocy na inne zakresy wynosi 300 tys. zł 

Wysokość pomocy na jedną operację/projekt na inne zakresy wynosi 300 tys. zł 

LGD i podmiotowi będącemu jednostką sektora finansów publicznych nie stosuje się 

wysokości limitów oraz wysokości pomocy na jedną operację. 

Wysokości wsparcia dla podejmowania działalności gospodarczej określonej w LSR: 

- w zakresie turystyki, rekreacji, produktu lokalnego 100 000,00 zł, 

- w zakresie innej działalności gospodarczej 50 000,00 zł lub 70 000,00 zł. 

 

WYSOKOŚĆ POMOCY: 

70 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotów wykonujących działalność 

gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie 

działalności gospodarczej; 

100 % w przypadku pozostałych podmiotów; 

63,63 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych. 

 

 

 



 

Koszty kwalifikowalne:  

 

Zgodnie z § 17 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 

215 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 2015 poz. 1570) o pomoc może ubiegać się podmioty będące: 

1. ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwanej 

dalej „kosztami ogólnymi” (od dnia 1 stycznia 2014r. i nie więcej niż 10 % od 

pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji); 

2. zakupu robót budowlanych lub usług, 

3. zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, licencji 

lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków 

towarowych, 

4. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 

5. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie 

określonym w § 2 ust. 1 pkt 5 – również używanych maszyn lub wyposażenia, 

stanowiących eksponaty, 

6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych 

przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, (nie więcej niż 30% 

pozostałych kosztów kwalifikowanych, pomniejszonych o koszty ogólne) 

7. zakup rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5 i 6, w tym materiałów, 

8. wynagrodzenie i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z 

praca pracowników beneficjenta, a także ine koszty ponoszone przez beneficjenta na 

podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników – w 

przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3, 

9. podatku od towarów i usług VAT, zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia 

1303/2013. 

Koszty kwalifikowalne powinny być uzasadnione zakresem operacji, racjonalne, niezbędne 

do osiągniecia celu. 

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego zgodnie z art. 69 

ust. 1 rozporządzenia 1303/2013. 

 

 



OPERACJI WYKLUCZONE ZE WSPARCIA PROW 2014-2020: 

1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach; 

2) górnictwo i wydobywanie; 

3) działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie; 

4) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków; 

5) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej; 

6) produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych; 

7) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów 

farmaceutycznych; 

8) produkcja metali; 

9) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli; 

10) transport lotniczy i kolejowy; 

11) gospodarka magazynowa. 

 

12) Organizacji wydarzeń cyklicznych, za wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń 

lub specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez 

wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz 

poświęcone tej samej tematyce w całości lub w części,   

oraz  

zaspokajania osobistych potrzeb wnioskodawcy. 

 


