
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROW na lata 2007- 2013 jest instrumentem realizacji polityki Unii Europejskiej w zakresie 

obszarów wiejskich w Polsce. PROW posiada cztery osie priorytetowe - oś 4 stanowi LEADER. 

LEADER jest oddolnym podejściem do obszarów wiejskich. Program realizowany przez 

Lokalną Grupę Działania, polega na stworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju (dokument będący 

efektem współpracy ze społecznością wiejską) a następnie realizacji zapisów strategii poprzez 

innowacyjne projekty. Cel osi to przede wszystkim budowanie kapitału społecznego wsi poprzez 

aktywizację społeczności, tworzenie nowych miejsc pracy na terenach wiejskich. 

W skład LGD wchodzą trzy sektory: publiczny, gospodarczy i społeczny. 

 

Możliwości, jakie daje nowa perspektywa na lata 2014-2020 

 
Lokalna Grupa Działania (LGD) „Bądźmy Razem” chce stworzyć Lokalną Strategię 

Rozwoju, na nowy okres programowania. Strategia powinna powstać przy wsparciu ze 

strony społeczności wiejskiej należącej do obszaru LGD, a więc przy współudziale 

mieszkańców gmin: Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Stoczek, Wierzbno oraz 

miasta Węgrów. Czekamy na Wasze propozycje. 

Działanie LEADER realizować będzie wypracowane lokalnie strategie rozwoju (LSR), 

dostosowane do sytuacji i potrzeb naszego obszaru. Leader ukierunkowany został na cele 

związane z przeciwdziałaniem ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, w związku z czym istotne 

w ramach LSR jest wsparcie zakładania i rozwijania działalności gospodarczej, w tym przez 

podmioty ekonomii społecznej (jako uzupełnienie wsparcia z EFS), któremu towarzyszyć będą 

szkolenia i doradztwo dostosowane do potrzeb indywidualnych. Zakres LEADER może 

obejmować także przetwórstwo produktów rolno-spożywczych (na małą skalę) oraz tworzenie  

i funkcjonowanie sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków lokalnych lub 

usług turystycznych, co pozwoli na wykorzystanie potencjału obszarów wiejskich. 

Działania opracowane na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, które 

przyczynią się do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w działaniu LEADER PROW na lata 

2014-2020 obejmują: 

1. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych  

i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR, 

2. zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości, 
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3. 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), 

4. 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, 

5. podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian 

klimatycznych a także innowacji, 

6. rozwój produktów lokalnych, 

7. rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk, 

8. zachowanie dziedzictwa lokalnego, 

9. rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub 

kulturalnej, 

10. rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia 

społecznego. 

W ramach LEADER realizowane będą operacje w zakresie szeroko pojętej przedsiębiorczości 

oraz wspierane będą działania mające na celu wyposażenie w niezbędną wiedzę lub umiejętności 

oraz kwalifikacje m.in. osób planujących rozpoczęcie działalności dodatkowej do działalności 

rolniczej oraz osób odchodzących z rolnictwa. Celem będzie aktywizowanie bezrobotnych, grup 

defaworyzowanych, współpraca LGD z przedsiębiorcami w celu identyfikowania potencjalnych 

możliwości zatrudnienia dla osób z obszaru LSR, sieciowanie podmiotów zaangażowanych  

w pracę z grupami defaworyzowanymi i bezrobotnymi takich jak: ośrodki opieki społecznej, 

powiatowe urzędy pracy, ośrodki doradztwa rolniczego. 

 

LEADER w zatwierdzonym PROW 2014-2020 
 

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. Planuje się, 

że do realizacji LSR zostanie wybranych ponad 250 LGD, które zasięgiem swego działania 

obejmą obszar zamieszkały przez ponad 16 mln osób. 

 

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER  

(RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność) 

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: 

 

Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność. 

Całkowite wydatki publiczne (dla wszystkich LGD) – wsparcie na wdrażanie operacji  

w ramach strategii RLKS - 594 299 913,00 EURO 

Opis rodzaju operacji: Wsparcie w ramach tego poddziałania musi spełniać cele szczegółowe 

dla działania oraz cele określone w LSR. 

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). 

 

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 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. 

 

W przypadku operacji mających na celu rozpoczęcie lub rozwój działalności pozarolniczej 

pomoc może być przyznana: 

a) osobom fizycznym ubezpieczonym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym 

rolników w niepełnym zakresie, którzy obok rolniczej prowadzą działalność 

pozarolniczą, 

b) osobom prowadzącym działalność gospodarczą, 

c) osobom nieubezpieczonym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym 

rolników deklarującym podjęcie działalności pozarolniczej, 

 wykonującym lub deklarującym działalność gospodarczą w formie mikro lub małego 

przedsiębiorstwa. 

W przypadku operacji w zakresie przetwórstwa lub sprzedaży produktów rolnych 

beneficjentem może być również osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie przepisów  

o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie. 

 

Koszty kwalifikowane: 

Koszty kwalifikowalne obejmują koszty (nie dotyczy operacji, na które pomoc jest przyznawana 

w formie płatności zryczałtowanej): 

 zakupu dóbr i usług, 

 wykonania robót budowlanych, 

 organizacji i przeprowadzenia spotkania, szkolenia, wydarzenia promocyjnego itp., 

 najmu, dzierżawy lub zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, 

materiałów lub przedmiotów, 

 zakupu środków transportu przy czym koszt nie może przekroczyć 30% pozostałych 

kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne, 

 zatrudnienia osób zaangażowanych w realizację operacji tylko w przypadku operacji. 

Kwoty i stawki wsparcia (mające zastosowanie) Maksymalna kwota pomocy dla danego rodzaju 

operacji będzie ustalona przez LGD. 

 

Limity pomocy na beneficjentów/grantobiorców: 

 

Beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych oraz LGD – maksymalnie  

300 000 PLN w okresie realizacji Programu, za wyjątkiem beneficjentów realizujących operacje 

polegające na utworzeniu inkubatora przetwórstwa lokalnego. 

 

Grantobiorcy – maksymalnie 100 000 PLN. W przypadku podmiotu, który będzie ubiegać się  

o wsparcie na rzecz sformalizowanej grupy nieposiadającej osobowości prawnej, limit pomocy 

jest liczony odrębnie na każdą sformalizowaną grupę. 

W przypadku jednostek sektora finansów publicznych, wartość realizowanych przez nie 

samodzielnie grantów nie może przekroczyć 20% danego projektu grantowego. Ograniczenie to 

nie ma zastosowania w przypadku, gdy sformalizowana grupa nieposiadająca osobowości 

prawnej realizuje grant we współpracy z jednostką sektora finansów publicznych, która ubiegała 

się o wsparcie na rzecz tej grupy. 

W przypadku realizacji operacji w partnerstwie limit pomocy każdego z partnerów jest 

pomniejszany proporcjonalnie. 

 

Limity pomocy na operacje: 

 



Limit na operacje – 300 000 PLN kwoty pomocy 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 - 500 000 PLN kwoty 

pomocy. 

  

Limit na operację z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej – 100 000 PLN kwoty 

pomocy. 

 

Limit na operację własną – 50 000 PLN kwoty pomocy. 

Całkowita wartość operacji realizowanych poza projektem grantowym wynosi co najmniej 

50 000 PLN. 

Całkowita wartość grantu wynosi nie więcej niż 50 000 PLN. 

 

Intensywność pomocy wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji, w zależności od 

kategorii beneficjenta, rodzaju operacji oraz zapisów LSR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Czekamy na Państwa propozycje do Lokalnej Strategii Rozwoju, pomysły na własny 

biznes, plany na stworzenie miejsc pracy, rozwoju przedsiębiorczości na naszym terenie, 

poprawy dziedzictwa kulturowego, innowacji, transferu wiedzy, rozwoju turystyki  

i rekreacji itp. 

 

Prosimy również o wypełnienie naszej ankiety.  

 

 

ODWIEDŹ NAS 

http://www.lgdbadzmyrazem.pl/                     

https://www.facebook.com/LokalnaGrupaDzialaniaBadzmyRazem  

Gorąco zachęcamy też Państwa 

do członkostwa w naszej LGD, czynnego 

włączania się w działalność naszej 

organizacji oraz do aktywności na rzecz 

lokalnej społeczności  

z wykorzystaniem funduszy jakie daje 

program LEADER. 
 


