
Tabela 1. Działania samorządowe PROW 2014-2020. 

Typ operacji Warunki kwalifikowalno ści Limity wydatków 
Inwestycje w środki trwałe 

scalanie gruntów 

Pomoc może być przyznana wnioskodawcy na operacje:  
• zgodne z ustawą z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie 

gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749, z późn. zm.) w 
szczególności poparte wystąpieniem do starosty ponad 50% 
właścicieli gospodarstw rolnych z projektowanego obszaru scalenia 
lub na wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza 
połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia,  

• dla których opracowano założenia do projektu scalenia gruntów,  
• zgodne z przepisami prawa mającymi zastosowanie do tego rodzaju 

inwestycji,  
• dla której przeprowadzono badanie oddziaływania na środowisko (w 

przypadku każdej operacji – screening, a w przypadku gdy jest to 
wymagane przepisami prawa krajowego – ocenę oddziaływania na 
środowisko),  

• w przypadku ich realizacji na obszarach NATURA 2000 oraz innych 
obszarach chronionych - zgodne z planami zadań ochronnych i 
planami ochrony przewidzianymi odrębnymi przepisami dla takich 
terenów, a w przypadku braku tych planów – zgodne z ustawą z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013, poz. 627).  

Pomocy nie przyznaje się na realizacje scaleń infrastrukturalnych.  

Wysokość pomocy na opracowanie projektu 
scalenia w Małopolsce nie może przekroczyć kwoty 
równowartości 800 euro na 1 ha gruntów objętych 
postępowaniem scaleniowym  
 
Wysokość pomocy na wykonanie 
zagospodarowania poscaleniowego w Małopolsce 
nie może przekroczyć kwoty równowartości 2 000 
euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem 
scaleniowym. 
 
 
Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 
100% kosztów kwalifikowalnych projektu. 

Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich 

gospodarka wodno - 
ściekowa 

Pomoc może być przyznana jeśli operacja:  
• realizowana jest w miejscowości, należącej do:  

o gminy wiejskiej lub  
o gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących 

powyżej 5 tys. mieszkańców, lub  
o gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących 

powyżej 5 tys. mieszkańców;  
• realizowana jest w miejscowościach poza aglomeracjami 

zdefiniowanymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych;  

Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może 
przekroczyć 2 000 000 zł na beneficjenta w okresie 
realizacji Programu.  
 
Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 
63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu.  
 
W ramach operacji wartość całkowitego 
kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć 
1 000 000 EUR.  



• jest spójna z dokumentem planistycznym gminy lub lokalną strategią 
rozwoju gminy lub planem rozwoju miejscowości;  

• spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, 
które mają zastosowanie do tej operacji;  

• realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub 
wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na 
cele określone w operacji przez okres związania celem.  

 

 

budowa lub modernizacja 
dróg lokalnych 

Pomoc może być przyznana jeśli operacja:  
• realizowana jest w miejscowości, należącej do:  

o gminy wiejskiej lub  
o gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących 

powyżej 5 tys. mieszkańców, lub  
o gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących 

powyżej 5 tys. mieszkańców;  
• jest spójna z dokumentem planistycznym gminy, lub lokalną strategią 

rozwoju gminy, lub planem rozwoju miejscowości 
• spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, 

które mają zastosowanie do tej operacji;  
• realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub 

wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na 
cele określone w operacji przez okres związania celem;  

• ma na celu połączenie jednostki osadniczej z istniejącą siecią 
drogową.  

Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może 
przekroczyć 3 000 000 zł na beneficjenta w okresie 
realizacji Programu.  
 
Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 
63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu.  
 
W ramach operacji wartość całkowitego 
kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć    
1 000 000 EUR.  
 

inwestycje w obiekty 
pełniące funkcje kulturalne 
lub kształtowanie przestrzeni 
publicznej 

Pomoc może być przyznana jeśli operacja:  
• realizowana jest w miejscowości należącej do:  

o gminy wiejskiej lub  
o gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących 

powyżej 5 tys. mieszkańców, lub  
o gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących 

powyżej 5 tys. mieszkańców.  
• będzie ogólnodostępna, w tym dostępna dla osób niepełnosprawnych;  
• jest spójna z dokumentem planistycznym gminy, lub lokalną strategią 

rozwoju gminy lub planem rozwoju miejscowości;  

Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może 
przekroczyć 500 000 zł na miejscowość w okresie 
realizacji Programu, łącznie na inwestycje 
realizowane w ramach poddziałania: Badania i 
inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i 
poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc 
o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące 
powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych 
oraz środków w zakresie świadomości 
środowiskowej oraz poddziałania Inwestycje w 



• spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, 
które mają zastosowanie do tej operacji;  

• realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub 
wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na 
cele określone w operacji przez okres związania celem;  

• jest składana przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest 
JST, i została zaakceptowana przez tę jednostkę.  

 

tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych 
usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym 
rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury – 
na zakres dotyczący budowy, przebudowy, 
modernizacji lub wyposażenia obiektów pełniących 
funkcje kulturalne oraz kształtowania przestrzeni 
publicznej. 
 
Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 
63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu.  
 
W ramach operacji wartość całkowitego 
kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć 
1 000 000 EUR.  
 

inwestycje w targowiska lub 
obiekty budowlane 
przeznaczone na cele 
promocji lokalnych 
produktów 

Pomoc może być przyznana jeśli operacja:  
• realizowana jest w miejscowości liczącej nie więcej niż 200 tys. 

mieszkańców;  
• będzie ogólnodostępna;  
• jest spójna z dokumentem planistycznym gminy, lub lokalną strategią 

rozwoju gminy, lub planem rozwoju miejscowości;  
• spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, 

które mają zastosowanie do tej operacji;  
• realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub 

wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na 
cele określone w operacji przez okres związania celem.  

Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może 
przekroczyć 1 mln zł na beneficjenta w okresie 
realizacji Programu.  
 
Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 
63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu.  
 
W ramach operacji wartość całkowitego 
kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć    
1 000 000 EUR.  
 

ochrona zabytków i 
budownictwa tradycyjnego 

Pomoc może być przyznana jeśli operacja:  
• realizowana jest w miejscowości, należącej do:  

o gminy wiejskiej lub  
o gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących 

powyżej 5 tys. mieszkańców, lub  
o gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących 

powyżej 5 tys. mieszkańców;  
• będzie ogólnodostępna, w tym dostępna dla osób niepełnosprawnych;  
• jest spójna z dokumentem planistycznym gminy, lub lokalną strategią 

Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może 
przekroczyć 500 000 zł na miejscowość w okresie 
realizacji Programu, łącznie na inwestycje 
realizowane w ramach poddziałania: Badania i 
inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i 
poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc 
o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące 
powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych 



rozwoju gminy, lub planem rozwoju miejscowości;  
• spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, 

które mają zastosowanie do tej operacji;  
• realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy, 

lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością 
na cele określone w operacji przez okres związania celem;  

• składana jest przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest 
JST i została zaakceptowana przez tę jednostkę;  

• dotyczy obiektu wpisanego do rejestru lub ewidencji zabytków.  

oraz środków w zakresie świadomości 
środowiskowej oraz poddziałania Inwestycje w 
tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych 
usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym 
rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury – 
na zakres dotyczący budowy, przebudowy, 
modernizacji lub wyposażenia obiektów pełniących 
funkcje kulturalne oraz kształtowania przestrzeni 
publicznej.  
 
Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 
63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu.  
 
W ramach operacji wartość całkowitego 
kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć  
1 000 000 EUR.  

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER 

wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju 

Pomoc może być przyznana jeżeli:  
• wnioskodawca wykaże doświadczenie lub uzasadni potencjał, lub 

kwalifikacje, lub prowadzi działalność odpowiednią do realizacji 
operacji;  

• operacja jest uzasadniona ekonomicznie, za wyjątkiem operacji:  
a. polegającej na nieodpłatnym lub niekomercyjnym udostępnianiu:  
- infrastruktury służącej działalności przetwórczej udostępnianej 
lokalnym producentom,  
- ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej 
lub drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia 
społecznego,  
- obiektów stanowiących dziedzictwo lokalne,  
b. szkoleniowej,  
c. promocyjnej w zakresie: turystyki, rekreacji, kultury, dziedzictwa, 
produktów lokalnych, rynków lokalnych,  
d. polegającej na kultywowaniu dziedzictwa lokalnego;  
• operacja realizowana będzie na nieruchomości będącej własnością 

wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada udokumentowane prawo 

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.  
 



do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez 
okres związania celem;  

• w przypadku operacji z zakresu tworzenia i funkcjonowania sieci, 
operacja realizowana jest przez co najmniej 2 partnerów, których 
działalność jest ukierunkowana na tworzenie krótkich łańcuchów 
żywnościowych, rynków lokalnych lub usług turystycznych (wsparcie 
z tego zakresu nie dotyczy tworzenia grup producentów lub tworzenia 
grup operacyjnych na rzecz innowacji lub wsparcia 
przygotowawczego dla lokalnych grup działania);  

 
Powyższe warunki muszą być spełnione również w ramach realizacji 
projektu grantowego.  
 
W przypadku wsparcia w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, 
uzyskanie pomocy powyżej 25 000 zł wymaga utworzenia co najmniej 
jednego miejsca pracy.  
 
W przypadku zakładania działalności gospodarczej zawsze wymagane 
jest utworzenie przynajmniej 1 miejsca pracy (w tym samozatrudnienie).  
 
Pomoc nie jest przyznawana na:  
• operacje służące zaspokajaniu partykularnych potrzeb beneficjenta;  
• organizację operacji cyklicznych, za wyjątkiem wydarzenia 

inicjującego cykl wydarzeń lub specyficznego dla danej LSR, 
wskazanych i uzasadnionych w LSR;  

• promocję indywidualnych przedsiębiorców, ich produktów i usług.  
 
Podmiotowi na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pomoc 
przysługuje raz w okresie realizacji Programu.  
 
Podmiotowi, który otrzymał pomoc na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, pomoc na rozwój tej działalności może być przyznana nie 
wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia przyznania tej pomocy.  
Podmiotowi, któremu przyznano pomoc w ramach poddziałania „Pomoc 
na inwestycje w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych” 

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 



pomoc w zakresie przetwórstwa nie może być przyznana.  
 
W ramach działania LEADER jeden przedsiębiorca nie może uzyskać 
wsparcia zarówno na utworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego, 
jak i na tworzenie lub rozwój przedsiębiorczości w zakresie przetwórstwa.  

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.  
 
Pomoc przyznawana w związku z działalnością 
gospodarczą będzie miała charakter pomocy de 
minimis.  

wdrażanie projektów 
współpracy 

Pomoc może być przyznana, jeżeli projekt współpracy:  
• jest zgodny z LSR wszystkich LGD ubiegających się o wsparcie tego 

projektu w ramach Programu;  
• jest realizacją wspólnego przedsięwzięcia;  
• przyczyni się do osiągnięcia wskaźników określonych w LSR 

wszystkich wnioskujących LGD (tych wskaźników, których 
osiągnięcie zaplanowano poprzez projekt współpracy) – kryterium 
mierzalności, określoności w czasie, możliwości osiągnięcia w 
okresie realizacji projektu.  

 
Jeżeli projekt współpracy zawarty jest w LSR, musi to mieć 
odzwierciedlenie we wskaźnikach przewidzianych w LSR. Powinno być 
jasno wskazane, które cele szczegółowe LSR zostaną zrealizowane przez 
dany projekt współpracy i na osiągnięcie jakiego wskaźnika realizacja 
projektu wpłynie. Wskaźnik powinien mieć określoną wartość wyjściową 
i docelową. Wymagany poziom osiągnięcia wskaźnika na koniec 
realizacji LSR wynosi minimum 50%. 
 
Jeśli projekt nie jest zawarty w LSR, jego realizacja będzie możliwa, 
jeżeli do LSR zostaną dodane nowe wskaźniki lub zostanie podwyższony 
poziom obecnych, ze wskazaniem, że zostaną osiągnięte poprzez projekt 
współpracy. Pozostałe zasady są analogiczne jak w przypadku projektu od 

Całkowity planowany koszt jednego projektu 
międzyterytorialnego wynosi minimum 50 000 zł.  
 
Limit pomocy na LGD w okresie realizacji 
Programu: do 5% wsparcia kierowanego z 
Programu na daną LSR w ramach poddziałań 
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 
oraz Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji.  
 
Intensywność pomocy wynosi do 100% kosztów 
kwalifikowanych operacji.  
 



początku zawartego w LSR.  

wsparcie kosztów bieżących 
i aktywizacji 

Wybór do realizacji i finansowania ze środków Programu LSR, 
opracowanej przez LGD.  
 
Możliwość uzyskania wsparcia zapewniona jest dla wszystkich LGD, 
których LSR wspierane są ze środków EFRROW, zgodnie z decyzją 
o wyborze LSR. Wsparcie nie może być łączone ze wsparciem kosztów 
bieżących i aktywizacji w ramach innych programów 
współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych.  

Wysokość kwot ryczałtowych zostanie określona w 
przepisach krajowych z uwzględnieniem wyników 
analizy i będzie uwzględniać wielkość obszaru 
objętego LSR.  
 

wsparcie przygotowawcze 

Pomoc może być przyznana wnioskodawcy, jeżeli:  
• obszar objęty jego działalnością, na którym realizowana ma być LSR 

zamieszkiwany jest przez nie więcej niż 150 000 mieszkańców, jest 
obszarem wiejskim lub zawiera obszar wiejski i nie jest objęty 
działalnością innych wnioskodawców wsparcia przygotowawczego 
PROW;  

• obszar wiejski stanowiący lub zawierający się w obszarze objętym 
działalnością wnioskodawcy, na którym realizowana ma być LSR, 
składa się z obszaru przynajmniej 2 gmin i zamieszkiwany jest przez 
nie mniej niż 30 000 mieszkańców;  

• wszystkie gminy, na obszarze objętym wnioskiem o przyznanie 
pomocy ze środków PROW są członkami (partnerami) 
wnioskodawcy i nie są członkami (partnerami) innych 
wnioskodawców wsparcia przygotowawczego PROW.  

• członkami (partnerami) wnioskodawcy jest przynajmniej po jednym 
przedstawicielu z każdego sektora (społecznego, gospodarczego i 
publicznego) z każdej gminy, której obszar objęty jest działalnością 
wnioskodawcy, na którym realizowana ma być LSR.  

• do wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze 
wnioskodawca załączył koncepcję rozwoju lokalnego obszaru LSR, 
zawierającą przynajmniej:  

a) opis obszaru i jego spójności,  
b) plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie lokalnej 
strategii rozwoju, zwanej dalej „LSR” wraz z harmonogramem.  

Kwota i wielkość wsparcia w formie zryczałtowanej 
zostanie określona w przepisach krajowych z 
uwzględnieniem wyników analizy.  
 

 


