
 

Kiedy ruszą nabory ??? 
Realizacja budżetu LGD „Bądźmy Razem” w zakresie wsparcia na wdrożenie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR ) 19.2 rozpocznie się w drugim 

półroczu 2016 roku. 

W okresie naboru wniosków w biurze LGD i na spotkaniach w gminach udzielane będzie doradztwo 

odnośnie możliwości uzyskania wsparcia i wypełnienia wniosków. 

Termin naboru wniosków będzie ogłaszany na stronach Stowarzyszenia LGD oraz  

w gazecie „Węgrowskie Bądźmy Razem”. 

Zapraszamy 
 

Konsultacje udzielane są w biurze  

LGD „Bądźmy Razem” 

od poniedziałku do piątku 

w godzinach 07:00 – 15:00 

oraz telefonicznie i mailowo 

 

 

 

PROW 2014-2020 
 Czym jest PROW 2014-2020? 
 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014 -2020 (PROW 2014-2020) został 

opracowywany na podstawie przepisów Unii 

Europejskiej. Zgodnie z przepisami Unii 

Europejskiej, Program jest wkomponowany w 

całościowy system polityki rozwoju kraju, w 

szczególności poprzez mechanizm Umowy 

Partnerstwa. Umowa ta określa strategię 

wykorzystania środków unijnych na rzecz 

realizacji wspólnych dla UE celów określonych  

w unijnej strategii wzrostu „Europa 2020 – 

Strategia na rzecz inteligentnego  

i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu” z uwzględnieniem 

potrzeb rozwojowych danego państwa 

członkowskiego. Celem głównym PROW 2014 

-2020 jest poprawa konkurencyjności 

rolnictwa, zrównoważone zarządzanie 

zasobami naturalnymi i działania  

w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony 

rozwój terytorialny obszarów wiejskich. 

Program będzie realizował wszystkie sześć 

priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki 

rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 

2020. 

 

Rozwój Lokalny Kierowany przez 

Społeczność (RLKS) 
 

Jednym z działań, które realizowane będzie w 

ramach PROW na lata 2014-2020 jest 

„LEADER”, czyli wspierany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 

rozwój lokalny kierowany przez społeczność 

(RLKS). 

RLKS jest instrumentem, który w ramach 

perspektywy finansowej UE 2014-2020 

umożliwia zastosowanie metody LEADER także 

w ramach polityki spójności w ramach wspólnej 

podstawy prawnej czyli art. 32-35 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) nr 1303/2013. 

Operacje współfinansowane będą ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Działania 19. 

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER poddziałania 19.2 

wspieranie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność. 

 

 
 

 

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania 

„Bądźmy Razem” 

ul. Piłsudskiego 23 

07-100 Węgrów 

tel. 505 100 035, 22 300 14 55 

www. lgdbadzmyrazem.pl 

e-mail: lgdbadzmyrazem@gmail.com 

  
 

Promocja obszaru objętego LSR  
Cel ogólny 2. Wykorzystanie lokalnego potencjału dla poprawy, jakości życia mieszkańców 

Cel szczegółowy 2.3. Zwiększenie poczucia więzi mieszkańców z obszarem 

Przedsięwzięcie 2.3.1 Popularyzacja obszaru LGD Bądźmy Razem  

Wydarzenia służące zachowaniu, upowszechnianiu oraz promocji obszaru LSR lub produktów i usług lokalnych.  

Zgodne z Rozporządzaniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 19 października 2015 r. poz. 1839, §2, pkt. 5) 

promowanie obszaru objętego strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w tym produktów i lub 

usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości.  

W ramach w/w działania będzie można realizować projekty promocyjne produktów lub usług lokalnych; 

wydarzenia specyficzne dla LSR; publikacje czy inne materiały informujące miejscowości, obiekty ważne lub 

charakterystyczne dla obszaru LSR. Swoim zakresem można obejmować działania kulturalne i społeczne, mapy, 

wydawnictwa, foldery, witryny internetowe itp. odnoszące się do historii, kultury oraz walorów turystycznych 

obszaru LSR. W tym przedsięwzięciu w sposób nowatorski proponuje się zrównoważony rozwój turystyki 

wykorzystując unikatowe zasoby przyrodniczo krajobrazowe i kulturowe całego obszaru działania LGD. 

Proponuje się promowanie walorów turystycznych obszaru LSR, które będzie stanowić wkład w rozwój 

gospodarczy regionu. Beneficjentami mogą być rolnicy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe. Poziom 

dofinansowania to 63,63 % dla JST i jednostek sektora finansów publicznych do 100 % kosztów kwalifikowanych 

dla innych podmiotów. Wysokości do 50 tys. zł na projekt. Możliwość realizacji projektów własnych w ramach 

przedsięwzięcia do wartości 50 tys. zł.  

 

Czy na dobre, czy na złe „Bądźmy Razem” z LGD  
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CELE PROGRAMÓW, W RAMACH KTÓRYCH PLANOWANE JEST 

        FINANSOWANIE LOKALNEJ STARTEGI ROZWOJU (LSR) 

 

1. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I 

AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ MIESZKAŃCÓW 

2. WYKORZYSTANIE LOKALNEGO POTENCJAŁU DLA POPRAWA 

JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 

1.1. ROZWÓJ 

INNOWACYJNOŚCI I 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

MIESZKAŃCÓW  

1.2 WZROST 

AKTYWNOŚCI 

MIESZKAŃCÓW I 

PODNOSZENIE 

WIEDZY W 

ZAKRESIE 

OCHRONY 

ŚRODOWISKA I 

ZMIAN 

KLIMATYCZNYCH 

2.1. ROZBUDOWA I 

MODERNIZACJA 

INFRASTRUKTURY 

PUBLICZNEJ DLA 

POPRAWY JAKOŚCI  

2.2. 

ZACHOWANIE 

GOSPODARCZE 

ZASOBÓW I 

TRADYCJI 

KULTUROWYCH  

2.3. ZWIĘKSZENIE 

POCZUCIA WIĘZI 

MIESZKAŃCÓW Z 

OBSZAREM  

 

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR  
Cel ogólny 1. Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców. 

Cel szczegółowy 1.1. Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości mieszkańców. 

Przedsięwzięcie 1.1.1:  Nowe innowacyjne źródła dochodu.  

Zgodne z Rozporządzaniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 19 października 2015 r. poz. 1839, §2, pkt. 6) 

stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR.  

- Operacja polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.   

Jest to ryczałt (premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej) 100 tyś. zł na jedną operację. Mogą się o nią 

ubiegać osoby rozpoczynające działalność gospodarczą w tym i grupy defaworyzowane (młodzież poniżej 24 roku 

życia, osoby powyżej 45 roku życia, kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i 

wychowaniem dziecka).  

- Operacja polegająca na rozwój istniejącego przedsiębiorstwa. Jest to refundacja (zwrot poniesionych kosztów  

w ramach realizowanego zadania) od 50 tyś. zł. do 200 tyś. zł.   

Beneficjentem może być osoba fizyczna, mikroprzedsiębiorca, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej, osoby prawne.  

Poziom dofinansowania będzie wynosił 70% dla przedsiębiorców, dla pozostałych podmiotów 100 % kosztów 

kwalifikowanych.  

Wzmocnienie kapitału społecznego  
Cel ogólny 1. Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców. 

Cel szczegółowy 1.2. Wzrost aktywności mieszkańców i podnoszenie wiedzy w zakresie ochrony środowiska 

 i zmian klimatycznych. 

Przedsięwzięcie 1.2.1. Wysoki poziom aktywności mieszkańców.  

Zgodne z Rozporządzaniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 19 października 2015 r. poz. 1839, §2, pkt. 

1) wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony 

środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.  

Wnioski można składać na aktywizację społeczno zawodową, w tym: szkolenia podnoszące kompetencje, 

umiejętności zawodowe i społeczne, doradztwo z zakresu tworzenia i wdrażania społecznych projektów 

nakierowanych na kultywowanie wartości środowiska przyrodniczego, działania edukacyjne zwiększające 

świadomość ekologiczną mieszkańców. 

Beneficjentem mogą być przede wszystkim osoby z grupy defaworyzowanej na rynku pracy. Przedmiotem 

działań będzie rozpoczęcie działalności gospodarczej, szczególnie w obszarze ochrony środowiska lub turystyki. 

Wsparcie na jeden projekt wyniesie do 50 tys. zł. Możliwość realizacji operacji własnych w ramach 

przedsięwzięcia do wartości 50 tys. zł. 

 

 

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 
Cel ogólny 2. Wykorzystanie lokalnego potencjału dla poprawy, jakości życia mieszkańców. 

Cel szczegółowy 2.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury publicznej dla poprawy, jakości życia 

mieszkańców. 

Przedsięwzięcie 2.1.1: Odnowa i rozwój wsi i miast 

Zgodne z Rozporządzaniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 19 października 2015 r. poz. 1839, §2, pkt. 4) 

budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub 

kulturalnej.  

W ramach w/w celu można realizować inwestycje w świetlice wiejskie, place zabaw, siłownie plenerowe, ścieżki 

rowerowe, ogólnodostępne obiekty rekreacyjne i inne operacje służące zaspokajaniu potrzeb społeczności 

lokalnej. Można również ubiegać się o dofinansowanie na rozwój infrastruktury turystycznej w tym 

gastronomicznej i noclegowej oraz stworzenie bazy do uprawiania zróżnicowanych form turystyki, oraz rozwój 

różnych form infrastruktury służącej rekreacji i kultury. Koszt kwalifikowany obejmować będzie koszty budowy 

przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych; koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących 

realizacji operacji oraz koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji. 

Beneficjentem mogą być: NGO’s, dla których poziom dofinansowania będzie wynosił do 100 % kosztów 

kwalifikowanych. 

Wsparcie będzie ograniczone do 200 tys. zł na projekt. 

 

Wzmocnienie kapitału społecznego, zachowanie dziedzictwa lokalnego 
Cel ogólny 2. Wykorzystanie lokalnego potencjału dla poprawy, jakości życia mieszkańców  

Cel szczegółowy 2.2. Zachowanie gospodarcze zasobów i tradycji kulturowych 

Przedsięwzięcie: 2.2.1. Zasoby Kulturowe.   

Zgodne z Rozporządzaniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 19 października 2015 r. poz. 1839, §2, pkt. 1) 

wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony 

środowiska i zmian klimatycznych, takżez wykorzystaniem rozwiązań i pkt. 3) zachowanie dziedzictwa lokalnego.   

W ramach operacji będzie można składać wnioski na kultywowanie oraz rozwój dziedzictwa kulturalnego 

regionu, w zakresie zachowania obrzędów, tradycji, ginących zawodów, itp. oraz troski o elementy dziedzictwa 

kultury materialnej i niematerialnej. W ramach wsparcia możliwa jest renowacja ołtarza albo organów, 

podświetlenie lub ogrzewanie zabytków kultury materialnej. Wykonywanie podstawowych prac 

zabezpieczających sam obiekt (w szczególności remonty dachów stropów, ścian i elewacji, osuszanie  

i odgrzybianie, izolację, remonty i wymianę zużytej stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej, 

odgromowej, przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej itp.). Wnioski mogą składać również osoby z grup 

defaworyzowanych na rynku pracy. W ramach tego przedsięwzięcia realizowana będzie aktywizacja społeczno 

zawodowa, w tym: szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe i dające nowe umiejętności zawodowe  

i społeczne, doradztwo z zakresu tworzenia i wdrażania społecznych projektów nakierowanych na kultywowanie 

wartości środowiska przyrodniczego, działania edukacyjne zwiększające świadomość ekologiczną mieszkańców. 

Zakres obejmować może również wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania 

ich czasu wolnego poprzez udział w zajęciach edukacyjnych lub kulturalnych. Zakres operacji polegać będzie na 

zachowaniu dziedzictwa lokalnego przede wszystkim kultywowaniu: miejscowych tradycji, obrzędów  

i zwyczajów, języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła, prowadzeniu badań nad obszarem 

wdrażania LSR. Będzie można realizować projekty aktywizujące mieszkańców obejmujące obszar LSR  

i wykorzystujące nowe środki komunikacji i promocji.  

Wsparcie jest ograniczone do projektów o małej skali wysokości do 100 tys. zł na projekt.  

 

 


