
Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach 

wybranych działań Osi 3 PROW w oparciu o Oś 4 

(Leader) 

Dodatkowa pula pieniędzy na działania takie jak: „Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” znajduje się 

w dyspozycji lokalnych partnerstw zarejestrowanych jako Lokalne Grupy Działania 

(LGD). Na wsparcie działań osi 4, służących aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich w 

ramach PROW 2007-2013 przeznaczono ponad 3,4 mld euro. Za wdrażanie tych działań 

odpowiedzialne są Samorządy Wojewódzkie.   

W przypadku działań (oś 3 PROW), ale realizowanych w oparciu o oś 4 (Leader) o wsparcie 

finansowe mogą występować tylko podmioty mające miejsce zamieszkania albo siedzibę na 

obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR). W przypadku operacji z zakresu 

działania „Różnicowanie…” również osoby mające miejsce zamieszkania w mieście 

położonym na obszarze gminy miejsko – wiejskiej, liczącym ponad 5 tys. mieszkańców, ale 

nie więcej niż 20 tys. mieszkańców. Limity pomocy określane są przez poszczególne LGD i 

opublikowane w LSR. O tzw. „małe projekty” mogą ubiegać się:  

- pełnoletnie osoby fizyczne, które nie mają ustalonego prawa do okresowej lub stałej renty 

przyznanej w związku z całkowita niezdolnością do pracy lub z tytułu niezdolności do 

pełnienia służby i są zameldowane na pobyt stały na obszarze objętym LSR lub prowadzą 

działalność gospodarczą na tym obszarze. 

- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które 

posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze: 

działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w 

Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 

wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania funkcjonujące jako 

fundacje albo stowarzyszenia. Pewnym ograniczeniem wsparcia jest współfinansowanie z 

udziałem innych środków publicznych. Wyjątkiem jest Fundusz Kościelny lub oraz środki 

własne jednostki samorządu terytorialnego.  

Z pomocy natomiast nie mogą skorzystać jednostki organizacyjne, którym ustawy nie 

nadają zdolności prawnej takie jak: szkoły publiczne, przedszkola publiczne, parki 

narodowe i krajobrazowe, Lasy Państwowe w tym nadleśnictwa, Koła Gospodyń Wiejskich i 

Ochotnicze Straże Pożarne nierejestrowane w KRS oraz sołectwa jako jednostki pomocnicze 

gminy, które nie posiadają osobowości prawnej.  
Szczegółowe zasady dotyczące wdrażania małych projektów zostały określone w Rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmienającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2009r. Nr 71 poz. 613).  

 

Wysokość pomocy na operacje z zakresu „małych projektów” wynosi maksymalnie 70% 

kosztów kwalifikowanych operacji nie więcej jednak niż 25 tys. zł przy czym całkowity koszt 

operacji nie może być niższy niż 4,5 tys. zł oraz wyższy, niż 100 tys. zł. 

Wszystkie wnioski o pomoc powinny być składane w siedzibie właściwej terytorialnie LGD, 

która po dokonaniu oceny ich zgodności z LSR dokona wyboru projektów do dofinansowania 

i przekaże do Urzędu Marszałkowskiego pełniącego rolę podmiotu wdrażającego. 



O wysokości kwoty pomocy przyznawanej w formie zwrotu części kosztów kwalifikowanych 

operacji dla poszczególnych działań decydują bezpośrednio Lokalne Grupy, przeznaczając na 

ten cel odpowiedni procent budżetu zapisany w Strategii. 

Informacje takie zawarte są tabelach umieszczonych w LSR określających budżet LSR na 

poszczególne lata i działania oraz harmonogram przewidywanych terminów składania 

wniosków. Nabory wniosków przeprowadzane będą aż do 2014 roku a wszystkie projekty 

muszą zostać zrealizowane i rozliczone do 30 czerwca 2015 r. 

 

W tabeli pokazujemy przykładowe ilości wniosków, które mogą uzyskać dofinansowanie oraz 

średnie kwoty dofinansowania zaplanowane w LSR dla poszczególnych działań dla LGD z 

terenu województwa dolnośląskiego, które ogłosiły już nabór wniosków. 

 
LGD „Różnicowanie … „Tworzenie mikro… „Małe projekty” 
„Ujście Baryczy” 10 wniosków po 40 tys. 

zł 
10 wniosków po          
40 tys. zł 

60 wniosków po      
śr. 15 tys. zł 

„Kraina Łęgów 
Odrzańskich” 

20 x 75 tys 15 x 100 tys. 125 x śr. po 20,9 zł 

„Bory Dolnośląskie” 26 x 30 tys 22 x 43 tys 66 x 14 tys 

„Kraina Lasów i Jezior” 24 x 30 tys 24 x 40 tys 74 x 14 tys 

„Szlakiem Granitu” 14 x 35 tys 18 x 80 tys 169 x 25 tys 

„Kłodzka Wstęga 
Sudetów” 

19 x 50 tys 27 x 50 tys 158 x 15 tys 

„Wrzosowa Kraina” 16 x 50 tys 8 x 100 tys 100 x 24 tys 

„Partnerstwo Integracja 
Turystyka” 

8 x 28 tys 4 x 55 tys 62 x 15 tys 

„Ślężanie” 21 x 30 tys 14 x 80 tys 90 x 12 tys 

„Dolina Baryczy” 23 x 50 tys 17 x 100 tys 292 x 15 tys 

„Partnerstwo Izerskie” 15 x 100 tys 5 x 300 tys 138 x 24,7 tys 

„Starorzecze Odry” 20 x 40 tys 18 x 55 tys 70 x 20 tys 

Gdzie szukać informacji o naborze wniosków? 

Ogłoszenia o naborze wniosków zamieszczane są na stronach internetowych: Agencji 

Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, Urzędu Marszałkowskiego oraz Lokalnej 

Grupy Działania. 

Na stronie internetowej ARiMR (http://www.arimr.gov.pl/), w zakładce > Wdrażane 

programy PROW 2007-2013 należy wybrać z menu: PROW Oś 4 Leader - Ogłoszenia o 

naborach wniosków. Informacje nt. "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" 

usystematyzowane są z podziałem na działania:  "Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Po wybraniu działania 

pojawią się poszczególne województwa oraz adres do strony, na której zamieszczone są 

formularze obowiązujących dokumentów dla osi LEADER. Zestawienie komunikatów o 

naborze wniosków opublikowanych przez poszczególne Lokalne Grupy Działania, które 

ogłosiły już nabór wniosków otrzymamy klikając na Województwo Dolnośląskie. Łącznie 

zamieszczonych jest 13 komunikatów dot. 11 LGD: Fundacji „Kłodzka Wstęga Sudetów”, 

Stowarzyszenie "Qwsi", „Wrzosowa Kraina”, „Partnerstwo Integracja Turystyka”, "Ślężanie", 

"Partnerstwo dla Doliny Baryczy", "Kraina Łęgów Odrzańskich", „Partnerstwo Izerskie” oraz 

„Starorzecze Odry”. 

Wybierając właściwą dla terytorialnie LGD na stronie znajdziemy informacje o naborze 

wniosków o przyznanie pomocy takie jak: termin składania wniosków za pośrednictwem 

LGD, kryteria wyboru operacji przez LGD, lokalne kryteria wyboru dla działania oraz wykaz 

dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD  

Wszystkie dokumenty aplikacyjne są dostępne:  

http://www.arimr.gov.pl/


1. w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR  

2. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.  

3. w siedzibie i na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania. 

Istotna dla wnioskodawcy jest wiedza dot. kryteriów wyboru operacji przez LGD. Uzyskana 

ocena ma decydujący wpływ na miejsce na liście rankingowej mającej wpływ na kolejność 

wyboru projektów do realizacji. 

Ocenie podlega zgodność operacji realizowanej we wniosku z zatwierdzoną przez 

Zarząd Województwa Lokalną Strategią Rozwoju. Procedura oceny zgodności operacji ze 

Strategią polega na dokonaniu oceny zgodności celów i zakresu inwestycji wskazanej we 

wniosku z celami i przedsięwzięciami zapisanymi w Strategii. Ocena jest dokonywana 

indywidualnie przez członków Rady Decyzyjnej (na podstawie instrukcji) poprzez 

wypełnienie imiennej karty oceny zgodności. W karcie oceny zgodności projektu z LSR, 

członkowie Rady odpowiadają na następujące pytania: 

1) czy realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR? 

2) czy realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR? 

3) czy realizacja projektu jest zgodna z przedsięwzięciami zaplanowanymi w LSR? 

Uznanie operacji za zgodną z LSR skutkuje przekazaniem operacji do dalszej oceny według 

lokalnych kryteriów wyboru. Wniosek, który zostanie uznany za niezgodny z LSR nie 

podlega dalszej ocenie. 

Operacja zostanie uznana za zgodną z LSR jeżeli będzie zgodna z: 

1) co najmniej jednym celem ogólnym, 

2) co najmniej jednym celem szczegółowym, 

3) co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR. 

Do dalszej oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru zostaną przekazane zgodnie z 

Regulaminem Rady operacje uznane za zgodne z LSR. 

 

Informacje o Lokalnych Grupach Działania realizujących LSR w ramach PROW 2007-2013 

na terenie województwa dolnośląskiego znajdują się na stronie naszego Ośrodka 

http://www.dodr.pl/ , w zakładce:  Działy branżowe > Dział Przedsiębiorczości, Wiejskiego 

Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki > Informacje > Wspieranie aktywności lokalnej 

 Lokalne Grupy Działania uczestniczące w realizacji PROW 2007-2013 na terenie województwa 
dolnośląskiego (pdf 150 kB) 

Mapa partnerstw LGD funkcjonujących na terenie Dolnego Śląska (pdf 110 kB) 

 Lokalne strategie rozwoju LGD 
 

Na terenie województwa dolnośląskiego zarejestrowanych jest 19 LGD. Część gmin wchodzi 

w skład terytorium 3 Partnerstw działających na terenie województw ościennych (Gm. 

Węgliniec, Pieńsk i Osiecznica - LGD „Bory Dolnośląskie”, gm. Żukowice, Gaworzyce, 

Jerzmanowa, Radwanice, Polkowice i Grębocice - LGD Fundacja „Wrzosowa Kraina”, Gm. 

Kotka - LGD Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”). 

 

Jak przebiega nabór wniosków na terenie województwa 
dolnośląskiego? 

Z pytaniami na temat przebiegu nabór wniosków w ramach wybranych działań Osi 3 PROW 

w oparciu o Oś 4 (Leader) w naszym województwie zwróciliśmy się do Andrzeja Solińskiego 

przedstawiciela Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departamentu Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Dolnośląskiego, który ma w zakresie kompetencji LGD. 

http://www.dodr.pl/
http://www.dodr.pl/III/4/2/3/6/1.pdf
http://www.dodr.pl/III/4/2/3/6/1.pdf
http://www.dodr.pl/III/4/2/3/6/2.pdf
http://www.dodr.pl/III/4/2/3/6/2.pdf
http://www.dodr.pl/III/4/2/3/6/1/index.shtml


Dla instrumentów PROW realizowanych wg. podejścia Leader poprzez lokalne grupy 

działania (Oś 4 "Leader" działania:  „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”, „Wdrażanie 

projektów współpracy”, „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania”), Urzędy 

Marszałkowskie pełnią rolę Instytucji Wdrażającej. 

 

- czy Lokalne Grupy realizują nabory wniosków zgodnie z założeniami ujętymi w LSR? 

Tak. Informacja o naborach zawarta w LSR podawana jest na poziomie kwartałów.  

W zależności od potrzeb może być aktualizowana. Informację o planowanych terminach 

naborów można uzyskać bezpośrednio w biurze LGD lub w Wydział Rozwoju 

Obszarów Wiejskich Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.  

 

- co się dalej dzieje z wnioskami złożonymi w biurach LGD? 

Beneficjenci osobiście składają wnioski w siedzibie LGD. Rada LGD wybiera wnioski, 

które są zgodne z LSR i uzyskają minimalną ilość punktów do wysokości limitu 

zaplanowanych środków. Wnioski na działania Różnicowanie działalności i Tworzenie 

Mikroprzedsiębiorstw LGD przekazuje do ARiMR, gdzie uruchamiana jest procedura 

(dop. taka sama jak do wniosków złożonych bezpośrednio w ARiMR w ramach osi 3). 

 

- kto więc ostatecznie ocenia wnioski Samorząd Wojewódzki czy ARiMR? 

Samorząd Województwa ocenia wnioski w zakresie działań Odnowa i rozwój wsi oraz 

Małe Projekty. ARiMR ocenia wnioski dla działań Różnicowanie działalności i 

Tworzenie Mikroprzedsiębiorstw. 

 

- beneficjenci z województwa dolnośląskiego pulę dostępnych środków w naborze 2009 na 

działania osi 3 wykorzystali zaledwie w ok. 50%, czy nabory wniosków ogłaszane przez LGD 

cieszą się zainteresowaniem beneficjentów? 

W naborach trwających od listopada 2009 do chwili obecnej beneficjenci złożyli 

odpowiednio 85 wniosków na - Odnowę i rozwój wsi oraz 153 wnioski na - Małe 

Projekty.  

 

- czy SW kontroluje na bieżąca sytuację i czy przewiduje jakieś działania zapobiegawcze? 

SW monitoruje prawidłowość sporządzanej przez LGD dokumentacji w zakresie 

działań Odnowa i rozwój wsi oraz Małe Projekty. LGD jest zobowiązana w ciągu 45 dni 

od końca terminu naboru, dokonać wyboru wniosków w granicach rocznego limitu 

zaplanowanych środków, a dokumentacje z przebiegu procesu wyboru oraz kompletne 

wnioski przekazuje do właściwej instytucji wdrażającej (SW, ARiMR), która dalej 

dokonuje oceny zgodnie z rozporządzeniem szczegółowym. 

 

- Panie Andrzeju na koniec pytanie, do kogo mogą zwracać się osoby zainteresowane 

uzyskaniem dodatkowych wyjaśnień lub zgłaszać zaobserwowane nieprawidłowości? 

Bezpośrednio do LGD bądź SW (Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich) i ARiMR. 

LGD jest zobowiązana do bezpłatnej pomocy przy wypełnianiu wniosku.  

 

Bardzo dziękujemy za przekazane nam informacje w imieniu mieszkańców obszarów 

wiejskich województwa dolnośląskiego, będących naszymi czytelnikami. 

 

Opracowanie: 

Ryszard Targosz 

 


