
Możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla 

przedsiębiorców w ramach LGD 

  Oś 4 LEADER PROW na lata 2007 -2013 
W ramach osi 4 Leader do wykorzystania jest 787 500 000 Euro, z czego 80%, czyli 630 000 000 euro 
pochodzi z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Całkowity 
budżet lokalnych partnerstw wynosi 3 039 253 971 zł, czyli średnio 8 991 875,65 zł.  
Dla poszczególnych LGD, wysokość środków przewidzianych na realizację LSR, wynika z liczby 
mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na obszarze objętym LSR (dane GUS w dniu 31 grudnia 
2006r).  
Na każde działanie w ramach „Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)”, tj. Różnicowanie w 
kierunku działalności nierolniczej”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, 
„Małe projekty”, LGD zgodnie z Rozp. Ministra RiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania 413 PROW na lata 2007-2013 (Dz. 
U. Nr 158, poz. 1067), musiały przeznaczyć co najmniej po 10% środków.   
 

 

Jak działa LEADER 

Celem osi „Leader” jest przede wszystkim budowa kapitału społecznego oraz poprzez 

aktywizację mieszkańców przyczynianie się do tworzenia nowych miejsc pracy. Poprawę 

jakości życia na obszarach wiejskich, nie osiągnie się tylko poprzez upiększanie przestrzeni, 

ale również poprzez zapewnienie mieszkańcom wsi źródeł dochodów pozwalających im 

godnie żyć. Zamierzenia te realizowane są przez tzw. Lokalne Grupy Działania (LGD), czyli 

podmioty (stowarzyszenia) w skład których wchodzą przedstawiciele władz lokalnych, 

organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.   

Działanie 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju realizowane w ramach Osi 4 PROW na 

lata 2007-2013, ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią 

rozwoju (LSR) realizację również projektów inwestycyjnych. LGD wybiera do realizacji 

projekty, które uzyskają wsparcie finansowe w ramach zaplanowanych na ten cel środków. 

Pracownicy LGD zobligowani są do udzielania wnioskodawcom bezpłatnej pomocy w 

poprawnym przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów.  
 

Strategie są ukierunkowane na jednolity i spójny terytorialnie obszar o podobnych potrzebach 

i oczekiwaniach. Główną osią rozwojową strategii opracowanych przez LGD jest turystyka 

wiejska, czyli zachęcanie do prowadzenia działalności związanej z usługami turystycznymi i 

rzemiosłem. 

Pomoc dla przedsiębiorców w ramach LGD może być udzielana na operacje: 

 odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w 

kierunku działalności nierolniczej”, z tym, że pomoc może być przyznana również tym 

podmiotom, które mają miejsce zamieszkania w mieście położonym na obszarze gminy 

miejsko–wiejskiej liczącym od 5 tys. do 20 tys. mieszkańców; 

 odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw”; 

 tzw. „małe projekty” tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy i 

nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3, ale spełniają kryteria dostępu i 



wyboru. Całkowita wartość nakładów inwestycyjnych tych projektów wynosi od 4,5 do 

maksymalnie 100 tys. zł.  

Zakres małych projektów obejmuje m. in. podnoszenie świadomości oraz rozwijanie 

aktywności społecznej mieszkańców, rozwijanie turystyki lub rekreacji, zachowanie 

lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, produkcję i wykorzystanie energii ze 

źródeł odnawialnych itp. Średnio na realizację małych projektów LGD planują przeznaczyć 

22 % swoich budżetów, uznając, że jest to bardzo istotna forma aktywizacji społeczności. 

Najwięcej na realizację małych projektów planują wydać grupy zakwalifikowane jako małe 

23 % swojego budżetu, grupy średnie 22 %, natomiast grupy duże 19 %. 

Szczegółowe kryteria i zasady przyznawania pomocy oraz wykaz działalności, według kodów 

PKD (bez agroturystyki, która nie podlega obowiązkowi rejestracji), na które można uzyskać 

wsparcie, zawierają rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 

poszczególnych działań [z dn. 19 sierpnia 2010 r. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (Dz. U. 

Nr 158, poz. 1067) oraz z dnia 7 września 2010 r. „Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej” (Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1125) i z dnia  10 marca 2011 r. „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw" (Dz. U. Nr 62, poz. 319)] 

 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

- wydatki na ten cel ujęte w budżetach LGD na realizację tego działania wahają się w 

granicach od 7 % do 11 %. Najwięcej na to działanie przeznaczają małe grupy, a najmniej 

średnie. 

Pomoc przyznawana jest rolnikowi lub domownikowi w formie refundacji do 50% lub 80% 

kosztów kwalifikowalnych operacji, w przypadku wystąpienia w gospodarstwie rolnym 

rolnika w 2010 r. szkody spowodowanej przez powódź lub obsunięcie się ziemi w rozumieniu 

przepisów o ubezpieczeniu. Warunkiem jest wysokość szkody oszacowanej przez komisję 

powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód wynosi: 

 w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach - średnio powyżej 30% średniej rocznej 

produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających , oraz 

 w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub 

plantacjach wieloletnich, lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich -  nie mniej niż 10 000 zł 

- Co jest ważne: 

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji 

PROW 2007-2013 w ramach działania 311 nie może przekroczyć 100 tys. zł.  

Odrębne wnioski (na różne działalności) mogą składać zarówno rolnicy jak i ich 

współmałżonkowie oraz domownicy spełniający kryteria (np. rolnik uruchamia usługi 

budowlane, żona otwiera sklep spożywczy a córka salon fryzjerski), w takim przypadku 

osoby mieszkające w jednym gospodarstwie będą mogły uzyskać pomoc w wysokości 

maksymalnie do 300 tys. zł. 

Ponadto wysokość wsparcia udzielonego beneficjentom, którzy złożyli wnioski na działanie 

311 w ramach 3 osi PROW 2007-2013 bezpośrednio do ARiMR nie sumuje się ze wsparciem 

na wnioski składane za pośrednictwem LGD. 

Zobowiązania to: przez okres 5 lat będzie trzeba spełniać kryterium zamieszkania w 

miejscowości do 5 tys. mieszkańców. Również działalność, której dotyczy operacja musi być 

zarejestrowana w tym okresie w miejscowości spełniającej ww. kryteria (wg właściwości 

miejsca zamieszkania). 



 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw  

- wydatki na ten cel ujęte w budżetach LGD na realizację tego działania wahają się w 

granicach od 7,8 % do 27,4 %. Najwięcej planują przeznaczyć na ten cel grupy duże a 

najmniej małe grupy. 

- Co jest ważne: 

W działaniu tym miejsce zamieszkania osoby fizycznej oraz zarejestrowania działalności 

gospodarczej, a w przypadku innych podmiotów miejsce zarejestrowania siedziby lub 

oddziału, muszą znajdować się przez okres 5 lat w miejscowości spełniającej kryteria dostępu 

(generalnie w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców). 

Jeżeli Wnioskodawca wykazuje, iż zamieszkuje na „obszarze wiejskim”, to powinien mieć 

zarejestrowaną działalność gospodarczą w gminie, do której należy wskazana miejscowość 

(zgodność z adresem zamieszkania). 

W przypadku operacji związanych z budową, przebudową, remontem połączonym z 

modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętej operacją, 

miejsce położenia nieruchomości również musi znajdować się w ww. miejscowościach. 

Zobowiązania to: wszystkich beneficjentów działania 312 obowiązuje wymóg utrzymania 

utworzonych w wyniku realizacji operacji miejsc pracy przez okres minimum 2 lat liczony od 

dnia dokonania przez ARiMR płatności. 

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników składa się za 

pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania (LGD), bezpośrednio w biurze LGD w 

terminie podanym do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o konkursach. 

Po zamknięciu naboru LGD poddaje złożone wnioski procedurze oceny zgodności operacji z 

LSR polegającą na dokonaniu oceny zgodności celów i zakresu operacji z celami ogólnymi, 

szczegółowymi i przedsięwzięciami zapisanymi w LSR, dokonywaną na podstawie 

regulaminu przez członków Rady. Operacja, która nie zostanie uznana za zgodną z LSR nie 

jest rekomendowana do wsparcia finansowego. Po zakwalifikowaniu operacji jako zgodnych 

z celami i przedsięwzięciami uznanymi za zgodne z LSR, dokonuje się dalszej oceny pod 

względem lokalnych kryteriów wyboru polegającej na ocenie punktowej każdej operacji i 

ułożeniu listy rankingowej z której zostaną zaproponowane operacje mieszczące w 

dostępnym limicie środków w danym naborze. Zasadniczym celem takiej oceny jest wybór 

operacji, które w największym stopniu będą realizować założenia LSR. 

Lokalne kryteria wygoru mogą być różne, ponieważ są indywidualnie ustalane przez 

poszczególna LGD. W większości przypadków preferowane będą operacje, w wyniku których 

utworzone zostaną nowe miejsca pracy, operacje które wykorzystują nowe technologie 

przyjazne środowisku lub lokalne zasoby przyrodnicze i historyczno-kulturowe. 

 

Warunki realizacji operacji: 

Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną musi nastąpić 

najpóźniej w okresie: 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji 

realizowanych w 1etapie, lub 36 miesięcy od dnia zawarcia lecz nie później, niż do dnia 30 

czerwca 2015 r. - w przypadku operacji realizowanych w 2 etapach.  

 

Warunkiem prawidłowej realizacji wszystkich operacji jest nie tylko wykonanie 

zakresu rzeczowego zgodnie z umową, ale również jego właściwe udokumentowanie. Wiąże 

się to z koniecznością gromadzenia oryginałów faktur oraz oryginałów dowodów zapłaty, 

które potwierdzają poniesione wydatki. 



Jeżeli przedmiotem operacji jest budowa lub remont połączony z modernizacją albo 

zakup maszyn i urządzeń wymagających montażu i rozruchu, już w trakcie realizacji należy 

gromadzić dokumenty potwierdzające odbiór/wykonanie prac, tj. protokoły odbioru robót lub 

protokoły z montażu lub rozruchu maszyn i urządzeń, które będą potrzebne jako załączniki do 

wniosku o płatność. 

Należy pamiętać, że jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę 

wynikających z niej płatności, dokonana za pomocą gotówki lub karty, nie może przekroczyć 

równowartości 10 tys zł brutto ze względu na fakt, że do kosztów kwalifi kowalnych operacji 

zalicza się jedynie te wydatki, które zostały opłacone w formie bezgotówkowej, poleceniem 

przelewu. 

W przypadku, gdy określone pozycje kosztów z realizacji operacji będą wyższe o 

więcej niż 10% (tzw. odchylenia finansowe, mogą dotyczyć zarówno poszczególnych pozycji, 

jak i całości kosztów kwalifikowalnych operacji) w stosunku do przyjętych w zestawieniu 

rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy, wymagane będzie przedstawienie 

Agencji stosownego uzasadnienia. Jeżeli przedstawione argumenty zostaną przez Agencję 

zaakceptowane, to podstawą wyliczenia kwoty pomocy będą koszty faktycznie poniesione i 

prawidłowo udokumentowane. 

Warto jeszcze wiedzieć, że Beneficjent zobowiązany będzie także do zamieszczenia i 

eksponowania przez okres 5 lat tablicy informacyjnej o finansowaniu ze środków Unii 

Europejskiej - w przypadku, gdy całkowity koszt operacji przekracza 50 tys. EURO (tj. 193 

855 zł) lub tablicy reklamowej, gdy koszt całkowity operacji przekracza 500 tys. EURO 

(tj.1 938 550 zł). 

 

Podsumowując, należy stwierdzić, że będąc mieszkańcem obszaru objętego LSR, w 

przypadku chęci uzyskania wsparcia finansowego na działania gospodarcze zgodne z 

przyjętymi przez LGD celami, w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek w lokalnej 

grupie. Może się tak zdarzyć, że ze względu na zbyt małe zainteresowanie mieszkańców 

dostępnymi środkami, wystąpi  konieczność przeniesienia środków pomiędzy 

poszczególnymi działaniami w ramach wdrażania LSR.  

Dla ułatwienia kontaktów zamieszczamy wykaz LGD mających siedzibę lub obejmujących 

strategią teren woj. dolnośląskiego. 
 
LGD mające siedzibę na terenie woj. dolnośląskiego 
 
1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Starorzecze Odry” 

Rynek 25, 55–200 Oława; p.handerek@cezr.org.pl  
2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Kraina Łęgów Odrzańskich” 

pl. Kopernika 6, 59–230 Prochowice; lgdodra@op.pl  
3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Kwiat Lnu” 

ul. Dworcowa 33, 58–420 Lubawka; biuro@kwiatlnu.eu  
4. „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór” 

ul. Wojska Polskiego 40, 58–500 Jelenia Góra; sekretariat@duchgor.org  
5. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Kraina Wzgórz Trzebnickich” 

ul. Solna 6, 55–100 Trzebnica; kociegory@gmail.com, sgtbarycz@wp.pl  
6. Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” 

Mściwojów 45a, 59–407 Mściwojów; kaczawy.sekretariat@op.pl  
7. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Partnerstwo Integracja Turystyka” 

Jaśkowice Legnickie 49, 59–216 Kunice; biuro.pit@wp.pl  
8. Lokalna Grupa Działania „UJŚCIE BARYCZY: Gmin Góra–Niechlów–Wąsocz” 

ul. Mickiewicza 1/200, 56–200 Góra; ujscie.baryczy@gora.com.pl  
9. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa  

ul. Mickiewicza 1/51, 56–500 Syców; aneta.domaradz@gmail.com  
10. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik 

ul. Ząbkowicka 11, 57–100 Strzelin; biuro@lgdgromnik.pl  
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11. Lokalna Grupa Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, 
Żórawina – Lider A4 

ul.Witosa 15, 55–040 Kobierzyce; biuro@lgd-a4.pl  
12. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “QWsi” 

ul. Stawowa 2a, 57–220 Ziębice; biuro@qwsi.pl, gosia.w4@poczta.onet.pl  
13. Fundacja Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania 

Lutynia 24, 57–540 Lądek- Zdrój; biuro@kws.org.pl  
14. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina” 

ul. Wesoła 12b, 59–140 Chocianów; biuro@wrzosowakraina.pl  
15. Stowarzyszenie “ŚLĘŻANIE – Lokalna Grupa Działania” 

ul. Kościuszki 0,5, 55–050 Sobótka; info@sleza.pl  
16. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie 

Ubocze 300/54, 59–620 Gryfów Śląski; biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl  
17. Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” 

pl. ks. E. Waresiaka 7, 56–300 Milicz; partnerstwo@nasza.barycz.pl, ingaozga@interia.pl  
18. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” 

Udanin 86b, 55–340 Udanin; piotr@udanin.pl , biurorady@udanin.pl  
19. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Sowiogórskie 

ul. Kasprowicza 47, 57–450 Ludwikowice Kłodzkie; biuro@partnerstwo.sowiogorskie.pl  

 
LGD mające siedzibę na terenie woj. lubuskiego 
 
1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie /dot. gmin: Węgliniec, Pieńsk , Osiecznica/ 

Żeromskiego 25, 68–120 Iłowa; bory.dolnoslaskie@wp.pl  
2. Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania /dot. gminy Kotla/ 

Cmentarna 3, 67–112 Siedlisko; krainalgd@wp.pl 
3. Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” /dot. gmin: Żukowice, Gaworzyce, Jerzmanowa, Radwanice, Polkowice 
i Grębocice/  

Głogowska 1, 67–124 Nowe Miasteczko; biuro@wzgorzadalkowskie.pl 
 

 

Źródło informacji: strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju wsi 

http://ksow.gov.pl/leader.html  

 

 

Opracowanie: 

Ryszard Targosz 
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