
Szkolenie dla potencjalnych 

wnioskodawców uczestniczących 

w Konkursie na wybór strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność.

Kraków 24.03.2023 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Materiał opracowany przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020, PS WPR PS WPR 2023-2027 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał współfinansowany ze środków UE w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-

2020 oraz ze środków programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027



Konkurs na wybór LSR

w perspektywie 2023-2027.

Zgodnie z Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na 

lata 2023-2027 zatwierdzonym przez KE w dniu 30 sierpnia 2022 

alokacja dla LEADER’a w 2023-2027 określona została na 

poziomie 90% alokacji z perspektywy 2014-2020, Instytucja 

Zarządzająca zaproponowała gwarancje finansowania dla 

regionów realizujących wielofunduszowy RLKS.

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o realizacji 

wielofunduszowych LSR w przyszłej perspektywie finansowej na 

terenie Województwa Małopolskiego.

ZWM zdecydował o przeznaczeniu z programu Fundusze 

Europejskie dla Małopolski 2021-2027 na wielofunduszowy RLKS 

60 mln euro (40 mln euro z EFRR, 20 mln Euro z EFS+), co przy 

obecnym kursie euro stanowi ponad 280 mln zł.



Budżet.

Dostępne środki w ramach PS WPR dla LEADER’a w 2023-2027 

dla województwa małopolskiego wynoszą około 74 mln euro. 

Stopień wykorzystania tej kwoty jest uzależniony od liczby oraz 

wielkości LGD wybranych do realizacji LSR, co przy obecnym 

kursie daje około 350 mln zł z Leadera.

Jest to druga alokacja z EFRROW w Polsce zaraz po 

Województwie Mazowieckim.

Jak już wspomniano decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego 

LGD będą mogły ubiegać się o środki z FEM 2021-2027 w ramach 

funduszy:

- EFS+ – 20 mln euro,

- EFRR – 40 mln euro.

Powyższe pozwoli na realizację LSR w szerokim spektrum działań, 

niemniej jednak obowiązuje tutaj zasada n+2, co oznacza szybsze 

tempo realizacji LSR w zakresie FEM 2021-2027.



Konkurs na wybór LSR.

Konkurs jest prowadzony na podstawie Regulaminu konkursu na 

wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność oraz w oparciu o przepisy:

• rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. (…);

• ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 

lokalnej społeczności (Dz. U. z 2022 r. poz. 943 ze zmianami), 

zwanej dalej „ustawą RLKS”;

• ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań 

finansowanych ze środków europejskich w perspektywie 

finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079);

• ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla 

Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. z 2023 r. poz. 

412).



Konkurs na wybór LSR.

• program  Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Dokument został zamieszczony na stronie internetowej:

https://www.rpo.malopolska.pl/FEM-2021-2027/zapoznaj-sie-z-

prawem-i-dokumentami/fundusze-europejskie-dla-malopolski-2021-

2027

• program  Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata

2023-2027

Dokument został zamieszczony na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dokumenty-ps-wpr



Konkurs na wybór LSR.

Oprócz wymienionych dokumentów do ogłoszonego konkursu

zostały opracowane przez MRiRW dodatkowe materiały:

• Informacja dodatkowa – Katalog obowiązkowych wskaźników 

rezultatu PS WPR.

• Informacja dodatkowa – Obszary tematyczne LSR, a cele LSR.

Ponadto ministerstwo planuje opracować i opublikować:

• Wytyczne szczegółowe dotyczące RLKS.



Konkurs na wybór LSR.

Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 202/23 z dnia

14 lutego 2023 roku zatwierdził:

• Regulamin konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność,

• wzór umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju

lokalnego kierowanego przez społeczność w perspektywie

finansowej UE na lata 2021-2027

• ogłoszenie o konkursie na wybór strategii rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność w ramach Planu

Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

oraz programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Link do uchwały:

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2238432,uchwala-nr-20223-

zarzadu-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-14-lutego-2023-r-w-

sprawie-uzgodnienia-reg.html



Harmonogram konkursu na 

wybór LSR.



Konkurs na wybór LSR - etapy

Ogłoszenie o konkursie na wybór LSR jest podawane do

publicznej wiadomości przez zarząd województwa,

w szczególności na stronie internetowej województwa, co najmniej

30 dni przed dniem rozpoczęcia terminu składania wniosków

o wybór LSR.

Ogłoszenie zostało opublikowane 9 marca 2023 r. - znajduje

się pod następującym adresem:

https://www.prow.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/wybor-strategii-

rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc---konkurs-na-

wybor-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc

Termin składania wniosków o wybór LSR nie może być krótszy niż

14 dni i dłuższy niż 60 dni. Zakłada się blisko 60 dniowy termin

składania wniosków.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie:

od dnia 11 kwietnia 2023 roku do dnia 7 czerwca 2023 roku.



Konkurs na wybór LSR - etapy

Wyboru LSR dokonuje się w terminie 6 miesięcy od dnia

upływu terminu składania wniosków.

Na ocenę składa się:

• wstępna ocena wniosku,

• ocena spełnienia warunków dostępu – możliwe uzupełnienia

wniosku - w przypadku odrzucenia LSR na tym etapie

wnioskodawcy przysługuje prawo do sprzeciwu,

• ocena LSR – kryteria.

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia do właściwej IZ

odwołania od wyniku oceny LSR.

Wybór LSR powinien nastąpić nie później niż do 7 grudnia 2023

roku.



Konkurs na wybór LSR - etapy

Zawarcie umowy ramowej

Niezwłocznie po dokonaniu wyboru LSR, ZW zawiera z LGD, która 

będzie ją realizowała, umowę ramową. 

Zawarcie umowy ramowej nie może nastąpić w terminie dłuższym

niż 60 dni od podjęcia przez komisję uchwały o wyborze LSR.

W terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy ramowej LGD

zobowiązana jest do zmiany LSR w celu dostosowania jej do

wartości środków określonych w § 5 w przypadku, gdy wystąpiła

zmiana wartości środków finansowych zgodnie z postanowieniami

załącznika nr 4 do Regulaminu konkursu na wybór LSR.



Harmonogram wybór LSR

Ogłoszenie o konkursie
na wybór LSR

NABÓR WNIOSKÓW
WYBÓR LSR - 6 

MIESIĘCY

Weryfikacja spełnienia warunków dostępu i ocena pod 
względem spełnienia kryteriów wyboru LSR - 4 

MIESIĄCE

wstępna ocena wniosku

Ocena spełnienia warunków dostępu oraz uzupełniania 
wniosku

Sprzeciw

Rozpatrywanie 
sprzeciwów

OCENA LSR

Aktualizacja oceny LSR, lista rankingowa i weryfikacja obszarowa - 2 MIESIĄCE

Odwołania do IZ

Rozpatrywanie odwołań 
prze z IZ

Aktualizacja oceny LSR

Opublikowanie
ogłoszenia o 

konkursie
09-03-2023

Rozpoczęcie 
naboru wniosków 

na wybór LSR
11-04-2023

OSTATNI DZIEŃ 
SKŁADANIA 
WNIOSKÓW
07-06-2023

Informacja 
o odrzuceniu 

wniosku 
lub pismo 

o uzupełnienia

Informacja 
o odrzuceniu 

wniosku 
po sprzeciwie 

Informacja komisji 
o wyniku oceny LSR

07-10-2023
Opublikowanie listy 

ocenionych i 
wybranych LSR

07-12-2023



Rozszerzanie obszaru LSR.



Rozszerzenie obszaru LSR

Jeżeli po zakończeniu konkursu na wybór LSR są dostępne środki 

przeznaczone na realizację LSR, obszar białej plamy może zostać 

przyłączony do obszaru objętego jedną z wybranych LSR, który 

graniczy z obszarem tej białej plamy, przez aneksowanie umowy 

ramowej zgodnie z art. 14 ust. 7 pkt 1 ustawy RLKS. 

biała plama – gmina, która została objęta co najmniej 1 wnioskiem

o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,

zwanej dalej „LSR”, ale żadna ze strategii nie kwalifikuje się do

wyboru z powodu dokonanej weryfikacji obszarowej.

Jako białej plamy nie traktuje się obszaru gminy, która była

uwzględniona w LSR niewybranym w konkursie oraz

w przypadku niewybranej LSR nie zachodził konflikt obszarowy.

Jako białej plamy nie traktujemy obszaru gminy, która nie

została objęta żadną LSR uczestniczącą w konkursie.



Regulamin konkursu na wybór 

strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność.



Proces oraz zasady oceny i wyboru LSR reguluje Regulamin

konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego

przez społeczność. Przedmiotowy dokument zawiera następujące

załączniki:

1. Formularz: wniosek o wybór LSR wraz z instrukcją wypełniania

wniosku.

2. Warunki dostępu.

3. Struktura i wymagania dotyczące LSR.

4. Sposób ustalania wysokości dostępnych środków.

5. Kryteria wyboru LSR.

6. Formularz: karta oceny wniosku o wybór LSR.

7. Formularz: karta oceny LSR dla członka komisji.

Regulamin konkurs na wybór LSR



Regulamin zawiera informacje dotyczące:

• definicji oraz postanowień ogólnych dotyczących konkursu,

• celu konkursu,

• warunków dostępu,

• sposobu ustalania wysokości dostępnych środków oraz

podawania do publicznej wiadomości informacji o dostępnych

środkach,

• opisu sposobu przygotowania wniosku, wymaganych

dokumentów,

• trybu składania wniosków i wymiany korespondencji,

• sposobu dokonywania wstępnej oceny wniosku,

Regulamin konkurs na wybór LSR



• oceny spełnienia warunków dostępu oraz sposobu uzupełniania

wniosku,

• sprzeciwu (od odrzucenia LSR),

• oceny LSR,

• odwołania od wyniku oceny LSR,

• rozstrzygnięcia konfliktów punktowych i obszarowych,

• wyboru LSR,

• zawarcia umowy ramowej,

• rozszerzania obszaru LSR – białe plamy,

Regulamin konkurs na wybór LSR



• Statut aktualizacja – obszar LGD gminy – przed konkursem.

• W pierwszej kolejności ze względu na „tempo wdrażania” będą

realizowane działania – konkursy – projekty, dotyczące

funduszy pochodzących z programu Fundusze Europejskie dla

Małopolski 2021-2027 (EFRR i EFS+).

Konkurs na wybór LSR – realizacja

LSR



MRiRW planuje zmianę PS WPR 

(zmiany będą dotyczyły m.in. % 

dofinansowania, warunków 

udzielania wsparcia).

Zmiana PS WPR będzie miała 

wpływ na sporządzane LSR. 



Załączniki do Regulaminu 

konkursu na wybór strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność. 



W celu poprawnego wypełnienia formularza wniosku należy

zapoznać się z informacjami zawartymi w Instrukcji

wypełniania wniosku o wybór strategii rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność - która jest zamieszczona razem

z wnioskiem na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego

(ostatnia zakładka wniosku).

Załącznik nr 1 Formularz: wniosek

o wybór LSR wraz z instrukcją

wypełniania wniosku



Wniosek składa się z następujących części:

I. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY

II. SIEDZIBA I ADRES LGD

III. ADRES DO KORESPONDENCJI

IV. DANE PEŁNOMOCNIKA LGD

V. OBSZAR I LUDNOŚĆ OBJĘTE LSR – sposób pozyskania

danych na potrzeby ustalenia liczby ludności objętej LSR został

przedstawiony graficznie w instrukcji do wniosku o przyznanie

pomocy na 19.1 Wsparcie przygotowawcze.

VI. PLANOWANA WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW NA WDRAŻANIE LSR

I ZARZĄDZANIE LSR

Załącznik nr 1 Formularz: wniosek

o wybór LSR (…)



VII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

VIII. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA LGD

IX. PODPISY

Załączniki do wniosku wynikające z formularza:

- A – Dane wszystkich członków organu decyzyjnego

wnioskodawcy.

- B – Grupy w niekorzystnej sytuacji, które uzyskają wsparcie

w ramach LSR wraz z opisem planowanego wsparcia.

- C – Doświadczenie wnioskodawcy w latach 2016-2022.

- D – Identyfikacja członków reprezentujących grupy interesu

w poszczególnych gminach.

Załącznik nr 1 Formularz: wniosek

o wybór LSR (…)



Przedmiotowy załącznik zawiera następujące rozdziały:

1. Wymagania dotyczące tworzenia i funkcjonowania LGD.

2. Wymagania wynikające z art. 32 ust. 1 rozporządzenia

2021/1060.

3. Wymagania w zakresie liczby mieszkańców objętych LSR.

4. Wymagania w zakresie wsparcia finansowego.

5. Inne warunki dostępu.

Załącznik nr 2 Warunki dostępu



Przedmiotowy załącznik zawiera następujące elementy:

WPROWADZENIE

- Część I STRUKTURA LSR

• Rozdział I Charakterystyka partnerstwa lokalnego

• Rozdział II Charakterystyka obszaru i ludności objętej

wdrażaniem LSR

W przedmiotowym rozdziale należy zwrócić uwagę na

zdiagnozowane na obszarze LSR grupy interesów, które

uwzględnia się w Załącznik A do formularza wniosku Dane

wszystkich członków organu decyzyjnego wnioskodawcy – kolumna

nr 5. Rozbieżność w zakresie informacji dotyczących grup interesu

pomiędzy wymienionymi dokumentami lub wskazanie przez SW

istniejącej grupy interesu, która nie została ujawniona w LSR,

oznacza, że diagnoza obszaru nie została przeprowadzona rzetelnie

i należy ją skorygować.

Załącznik nr 3 Struktura i wymagania

dotyczące LSR



• Rozdział III Partycypacyjny charakter LSR

• Rozdział IV Analiza potrzeb i potencjału LSR

• Rozdział V Spójność, komplementarność i synergia

• Rozdział VI Cele i wskaźniki – w trakcie sporządzania

przedmiotowego rozdziału pomocny będzie dokument

Informacja dodatkowa – Obszary tematyczne LSR a cele

LSR opracowany przez MRiRW. Przedmiotowy dokument

dołączony jest do ogłoszenia o naborze.

Proponuje się opracowanie przedsięwzięć i wskaźników (produktu)

na zasadzie jedno przedsięwzięcie jeden wskaźnik produktu.

Załącznik nr 3 Struktura i wymagania

dotyczące LSR



• Rozdział VII Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób

ustanawiania kryteriów wyboru

• Rozdział VIII Plan działania

• Rozdział IX Plan finansowy LSR

Planując w LSR dodatkowe źródła dofinansowania należy wskazać

je w planie finansowym LSR. Inne źródła finansowania powinny

być uzasadnione stwierdzonymi potrzebami, zakresem

wsparcia wskazanym w LSR oraz precyzyjnie określone przez

wskazanie odpowiednio: funduszu, programu komponentu,

działania itp. dostępnego dla LGD w okresie realizacji LSR.

• Rozdział X Monitoring i ewaluacja

Załącznik nr 3 Struktura i wymagania

dotyczące LSR



- Część II WYMAGANIA REDAKCYJNO-EDYTORSKIE

DOTYCZĄCE LSR

Tekst LSR wraz z załącznikami: 

1. nie może przekraczać 100 stron 

2. spełnia poniższe parametry techniczne: 

a) format: A4; 

b) wielkość czcionki: 11 pt.; 

c) odstęp między wierszami: 1,15 wiersza; 

d) marginesy: 1,5 cm; 

W przypadku gdy wniosek o wybór LSR składany jest

bezpośrednio w postaci papierowej, LSR jest wydrukowana w

formie uniemożliwiającej samoistną dekompletację (trwale zszyta).

Załącznik nr 3 Struktura i wymagania

dotyczące LSR



- Część III ZAKRESY TEMATYCZNE LSR

• I. W RAMACH PS WPR

Interwencja I.13.1 – LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez

Społeczność (RLKS)

1. Rozwój przedsiębiorczości, w tym rozwój biogospodarki

lub zielonej gospodarki w szczególności poprzez:

a) podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej przez

osoby fizyczne – intensywność wsparcia do 50% (65%),

dofinansowanie do 150 tys. zł. jako ryczałt oparty na „draft

budżecie”;

b) rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej do 50%

(65%), do 500 tys. zł. wg kosztorysu z biznesplanu.

c) rozwijanie przedsiębiorstw społecznych – 100%, 500 tys.

zł.

Załącznik nr 3 Struktura i wymagania

dotyczące LSR



2. Rozwój pozarolniczych funkcji małych gospodarstw

rolnych w szczególności w zakresie tworzenia lub rozwoju

(podejmowanie/rozwój do 50% (85%), dofinansowanie do 150

tys. zł., tylko dla małych gospodarstw rolnych do 25.000 ESU):

a) gospodarstw agroturystycznych – w przypadku operacji

realizowanych w ramach gospodarstw agroturystycznych

warunkiem kwalifikowalności będzie m.in. przystąpienie do

organizacji zrzeszającej kwaterodawców wiejskich nie

później niż w dniu złożenia wniosku o płatność.

b) zagród edukacyjnych – w przypadku operacji realizowanych

w ramach zagród edukacyjnych warunkiem kwalifikowalności

będzie m.in. przystąpienie do Ogólnopolskiej Sieci Zagród

Edukacyjnych prowadzonej przez CDR O/Kraków nie

później niż w dniu złożenia wniosku o płatność –

www.zagrodaedukacyjna.pl – koordynator Anna Tobiasz tel.

12 285 21 13.

Załącznik nr 3 Struktura i wymagania

dotyczące LSR



c) gospodarstw opiekuńczych - www.gospodarstwa-

opiekuncze.pl

3. Rozwój współpracy w ramach poprzez tworzenie lub

rozwój krótkich łańcuchów żywnościowych – do 50%

(65%), dofinansowanie do 350 tys. zł.,

4. Poprawa dostępu do usług dla lokalnych społeczności, z

wyłączeniem inwestycji produkcyjnych infrastrukturalnych

oraz operacji w zakresach wymienionych w punktach 1 – 2

3 – do 100%, dofinansowanie do 500 tys. zł.,

5. Przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi – 100%,

dofinansowanie 4 tys. zł.,

Załącznik nr 3 Struktura i wymagania

dotyczące LSR



6. Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej – do

100%, dofinansowanie do 500 tys. zł.,

7. Kształtowanie świadomości obywatelskiej o znaczeniu

zrównoważonego rolnictwa, gospodarki rolno-spożywczej,

zielonej gospodarki, biogospodarki oraz ochrony

dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi,

a także wzmacnianie programów edukacji liderów życia

publicznego i społecznego z wyłączeniem inwestycji

infrastrukturalnych – do 100%, dofinansowanie do 500 tys. zł.,

8. włączenie społeczne seniorów, ludzi młodych i osób w

niekorzystnej sytuacji – do 100%, dofinansowanie do 500 tys.

zł.,

9. ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

polskiej wsi.
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Z pomocy ze środków EFRROW wykluczone są operacje:

1. obejmujące budowę lub modernizację dróg, targowisk, sieci 

wodno-kanalizacyjnych, przydomowych oczyszczalni ścieków, 

2. dotyczące świadczenia usług dla rolnictwa. 
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W przypadku Wdrażania LSR wsparcie udzielane jest w formie 

dotacji w postaci ryczałtu w zakresie: 

1. Podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej przez 

osoby fizyczne oraz rozwoju pozarolniczych funkcji 

gospodarstw rolnych do wysokości 150 tys. zł, 

2. Rozwoju współpracy w ramach krótkich łańcuchów 

żywnościowych do wysokości 350 tys. zł, 

3. Projektów grantowych do wysokości 500 tys. zł, przy czym 

wysokość pojedynczego grantu: 

• na sfinansowanie przygotowania jednej koncepcji inteligentnej 

wsi, indykatywna kwota jednostkowa wynosi 4 tys. zł, 

• na przygotowanie operacji planowanej do realizacji w 

partnerstwie: 

- do 50 tys. zł w przypadku operacji planowanej do realizacji 

w partnerstwie z podmiotem z obszaru innej LSR z Polski,
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- do 150 tys. zł – w przypadku międzynarodowych operacji 

planowanej do realizacji w partnerstwie z podmiotem z obszaru 

innej LSR z innego kraju, 

• w pozostałych zakresach zadań objętych grantami – ustalana 

będzie na bazie projektu budżetu (art. 83 ust. 1 lit. c oraz ust. 2 

lit. b); maksymalna kwota zostanie określona w oparciu o dane 

historyczne. 

W pozostałych przypadkach Wdrażania LSR (w tym na operacje 

własne) wsparcie będzie miało formę dotacji w postaci refundacji 

kosztów kwalifikowalnych do wysokości 500 tys. zł. 
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W przypadku Wdrażania LSR intensywność wsparcia będzie 

wynosiła: 

- do 50% kosztów kwalifikowalnych na operacje obejmujące 

inwestycje produkcyjne (w przypadku podejmowania 

działalności w związku z planowaną aktualizacją PS WPR 

intensywność wsparcia może wzrosnąć do 65%),  

- do 100% kosztów kwalifikowalnych inne operacje, w tym na 

operacje obejmujące inwestycje nieprodukcyjne (zgodnie z art. 

73 ust. 4 lit. c (iv) rozporządzenia o Planach strategicznych 

WPR), 

- do 75% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów 

publicznych,

- 85% kosztów kwalifikowalnych na operacje obejmujące rozwój 

pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych w szczególności w 

zakresie: gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych 

gospodarstw opiekuńczych – możliwa zmiana w PS WPR.
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Zmieniają się zasady udzielania wsparcia w przypadku

podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej przez

osoby fizyczne. Kwota dofinansowania „do” 150 000 zł., oznacza

że nie będzie sztywnej kwoty wsparcia ustalanej przez LGD,

jak to ma miejsce w PROW 2014-2020. Zasady będą jak w

pozostałych konkursach – wnioskodawca sam będzie określał

kwotę wsparcia jak i % dofinansowania. Wartości te będą

musiały być zgodne z określonymi w programie – nie mogą ich

przekraczać.

Koszty operacji własnych nie mogą stanowić więcej niż 20 %

budżetu komponentu Wdrażanie LSR.
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• IV. W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2021-2027

- EFS+

4 (h)

• Aktywizacja społeczna, zawodowa, edukacyjna, zdrowotna 

kulturalna i mieszkaniowa osób zagrożonych ubóstwem 

i wykluczeniem społecznym oraz osób biernych zawodowo 

mająca na celu poprawę ich sytuacji na rynku pracy oraz 

zwiększenia aktywności w wymiarze społecznym;

4 (k)

• Tworzenie nowych oraz rozwój już istniejących placówek 

wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, 

• Usługi zgodne z zasadą deinstytucjonalizacji, w zakresie 

zapewnienia opieki osobom potrzebującym wsparcia

w codziennym funkcjonowaniu, w tym ze względu na wiek 

oraz/lub usługi w zakresie wsparcia opiekunów nieformalnych,
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4 (k) cd.

• Usługi w zakresie rozwoju mieszkalnictwa chronionego,

wspomaganego i innych rodzajów mieszkań z usługami,

• Usługi domowej opieki długoterminowej zgodne z zasadą

deinstytucjonalizacji, w tym wykorzystanie modelu DDOM,

Wsparcie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

(RLKS) poprzez finansowanie działań związanych z realizacją

i zarządzaniem strategią LSR, w tym kosztów monitorowania,

ewaluacji i działań animacyjnych podejmowanych przez LGD.
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- EFRR - 5(ii)

Rozwój infrastruktury kultury: 

• rozwój m.in. domów kultury, bibliotek (mediatek), muzeów,

w tym wyposażenie w nowe technologie wzmacniające ofertę

kulturalną,

• dokumentowanie, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa

niematerialnego.

Ochrona i opieka nad zabytkami:

• wspieranie prac konserwatorskich, restauratorskich

i zabezpieczających oraz robót budowalnych przy zabytkach

nieruchomych wraz z ich otoczeniem, umożliwiających

zachowanie dotychczasowych funkcji zabytków, a także

służących nadaniu im nowych funkcji. Objęte wsparciem zabytki

będą mogły pełnić funkcje użytkowe, w szczególności

kulturalne, edukacyjne, służące lokalnej społeczności oraz

turystom.
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Oferta turystyczna:

• rozwój szlaków turystycznych oraz tworzenie produktów

turystycznych bazujących na lokalnych potencjałach oraz

walorach kulturowych i przyrodniczych, dzięki wsparciu

infrastruktury, do potrzeb zrównoważonej turystyki i stworzenia

ponadlokalnej oferty turystycznej.

Przewiduje się również wsparcie rozwoju lokalnego kierowanego

przez społeczność (RLKS) poprzez finansowanie działań

związanych z realizacją i zarządzaniem strategią LSR, w tym

kosztów monitorowania, ewaluacji i działań animacyjnych

podejmowanych przez LGD.
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- Część IV TYPY DZIAŁAŃ REALIZOWANE Z EFS+,

W KTÓRYCH RLKS NIE MA ZASTOSOWANIA

• aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (realizowana ze 

środków EFS+ wyłącznie przez powiatowe urzędy pracy oraz 

ochotnicze hufce pracy, tj. jednostki nadzorowane przez ministra 

właściwego do spraw pracy); obejmuje to również brak 

możliwości realizacji wsparcia w tym zakresie na rzecz osób 

biernych zawodowo w celu szczegółowym (a); wsparcie tej 

grupy jest natomiast możliwe w celu szczegółowym (h);

• outplacement dla pracowników zagrożonych zwolnieniem, 

przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn 

niedotyczących pracownika oraz osób odchodzących z 

rolnictwa; 

• wsparcie przedsiębiorczości poprzez udzielanie dotacji na 

zakładanie działalności gospodarczej; 
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• działania realizowane co do zasady wyłącznie na poziomie 

centralnym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla 

Rozwoju Społecznego – FERS, co oznacza, że nie mogą być 

podejmowane na poziomie regionalnym, a tym samym nie będą 

mogły zostać zrealizowane w ramach RLKS:

o instrumenty finansowe;

o projekty współpracy ponadnarodowej;

o działania dotyczące opieki nad dziećmi do lat 3;

o działania w zakresie podnoszenia kompetencji i kwalifikacji 

kadr instytucji pomocy i integracji społecznej, a także kadr 

instytucji rynku pracy, z wyłączeniem działań mających na 

celu odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby szkoleniowe 

pracowników IRP w zakresie dostosowania ich aktywności 

do potrzeb lokalnego rynku pracy,

o działania w zakresie szkolnictwa wyższego, 
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o tworzenie centrów aktywizacji cyfrowej społeczeństwa 

(Kluby Rozwoju Cyfrowego)

o rozwój i wsparcie kształcenia podyplomowego kadr 

medycznych oraz przedstawicieli innych zawodów 

związanych z ochroną zdrowia;

• innowacyjne działania społeczne (innowacje i eksperymenty 

społeczne realizowane są na poziomie centralnym w ramach 

FERS) – preinkubacja, inkubacja nowych pomysłów, w tym ich 

generowanie, opracowanie i rozwinięcie, oraz przetestowanie

i upowszechnienie nowych rozwiązań, z wyłączeniem 

wdrażania rozwiązań nowych na obszarze działania LSR 

oraz inicjatywy ALMA; 
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• rozwiązania systemowe wspierające poprawę jakości 

sytemu edukacji, w tym wypracowywanie nowych modeli 

wsparcia, rozwiązania systemowe oraz przedsięwzięcia 

wspierające funkcjonowanie systemu edukacji (działania te 

zarezerwowane są dla podmiotów, które odpowiadają za system 

edukacji w Polsce na poziomie krajowym i regionalnym);

• działania związane z cyfryzacją edukacji, w tym budowanie 

rozwiązań informatycznych dla systemu edukacji (działania

w tym zakresie muszą być skoordynowane na poziomie 

krajowym lub regionalnym);

• wsparcie ekonomii społecznej – wsparcie bezpośrednie 

podmiotów ekonomii społecznej będzie realizowane

w projektach Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej na 

poziomie regionalnym; infrastruktura systemu wsparcia oraz 

grupy docelowe będą oparte na ustawie o ekonomii społecznej 

z dnia 5 sierpnia 2022 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1812). 
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- Część V WSKAŹNIKI

• I. W RAMACH PS WPR

Katalog obowiązkowych wskaźników rezultatu PS WPR (o ile

dotyczy) z załącznika nr I do rozporządzenia 2021/2115

z wyjaśnieniami co do sposobu ich opracowania:

1) R.1 Poprawa realizacji celów dzięki wiedzy i innowacjom: 

liczba osób korzystających z doradztwa, szkoleń, wymiany 

wiedzy lub biorących udział w grupach operacyjnych 

europejskiego partnerstwa innowacyjnego (EPI) wspieranych

w ramach WPR, by zwiększyć zrównoważoną efektywność 

gospodarczą, społeczną, środowiskową, klimatyczną

i w zakresie gospodarowania zasobami. 

Jednostka miary: liczba osób.
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2) R.10 Lepsza organizacja łańcucha dostaw: odsetek 

gospodarstw uczestniczących w grupach producentów, 

organizacjach producentów, lokalnych rynkach, krótkich 

cyklach łańcucha dostaw i systemach jakości objętych 

wsparciem WPR. 

Jednostka miary: Liczba gospodarstw/rolników. 

3) R.15 Odnawialna energia pochodząca z rolnictwa

i leśnictwa oraz innych źródeł odnawialnych: objęte 

wsparciem inwestycje w zdolności w zakresie wytwarzania 

energii ze źródeł odnawialnych, w tym z biomasy (w MW). 

Jednostka miary: Megawatt.
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4) R.27 Realizacja celów środowiskowych lub klimatycznych 

poprzez inwestycje na obszarach wiejskich: liczba operacji 

przyczyniających się do realizacji na obszarach wiejskich 

celów w zakresie zrównoważenia środowiskowego oraz 

osiągnięcia celów w dziedzinie łagodzenia zmiany klimatu

i przystosowywania do niej.

Jednostka miary: Liczba operacji.

5) R.37 Wzrost gospodarczy i zatrudnienie na obszarach 

wiejskich: nowe miejsca pracy objęte wsparciem w ramach 

projektów WPR. 

Jednostka miary: Liczba utworzonych miejsc pracy.

6) R.39 Rozwój gospodarki wiejskiej: liczba przedsiębiorstw 

rolnych, w tym przedsiębiorstw zajmujących się biogospodarką, 

rozwiniętych dzięki wsparciu w ramach WPR. 

Jednostka miary: Liczba przedsiębiorstw. 
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7) R.40 Inteligentna przemiana gospodarki wiejskiej: liczba 

wspieranych strategii inteligentnych wsi. 

Jednostka miary: Liczba strategii. 

8) R.41 Łączenie obszarów wiejskich w Europie: odsetek 

ludności wiejskiej korzystającej z lepszego dostępu do usług

i infrastruktury dzięki wsparciu z WPR. 

Jednostka miary: liczba osób.

9) R.42 Promowanie włączenia społecznego: liczba osób 

objętych wspieranymi projektami włączenia społecznego. 

Jednostka miary: liczba osób. 

MRiRW opracowało dokument Informacja dodatkowa – Katalog

obowiązkowych wskaźników rezultatu PS WPR, który stanowi

doprecyzowanie informacji zamieszczonych w załączniku.

Przedmiotowy dokument dołączony jest do ogłoszenia o naborze.
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• IV. W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2021-2027

Załącznik nr 3 Struktura i wymagania

dotyczące LSR (…)

CS
Wskaźniki EFS+

produktu rezultatu

4 (h)

p
o

d
st

aw
o

w
e

 EECO02+04 - liczba osób niezatrudnionych 

objętych wsparciem w programie

 EECO12 - liczba osób z niepełnosprawnościami 

objętych wsparciem w programie

 EECR03- liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu

 EECR04 Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu

d
o

d
at

ko
w

e

 EECO17 - liczba osób pochodzących z obszarów 

wiejskich objętych wsparciem w programie 

(osoby)

 EECO03 Liczba osób długotrwale bezrobotnych 

objętych wsparciem w programie

 PLHILCR01 - liczba osób, których sytuacja społeczna uległa 

poprawie po opuszczeniu programu (osoby)

 EECR01 Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu 

programu

4 (k)

p
o

d
st

aw
o

w
e

 PLKCO02 - liczba osób objętych usługami 

świadczonymi w społeczności lokalnej w 

programie

 PLKCO03 - liczba opiekunów 

faktycznych/nieformalnych objętych wsparciem w 

programie

 PLKCR02- liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w 

społeczności lokalnej

 PLKCR03 - liczba podmiotów, które rozszerzyły ofertę 

wsparcia lub podniosły jakość oferowanych usług

 PLKCR04 - liczba osób świadczących usługi w społeczności 

lokalnej dzięki wsparciu w programie

d
o

d
at

ko
w

e  PLKLCR05 Liczba osób, które opuściły opiekę 

instytucjonalną dzięki wsparciu w programie

 PLKLCR01 Liczba dzieci i młodzieży, które opuściły opiekę 

instytucjonalną dzięki wsparciu w programie
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CS
Wskaźniki EFRR

produktu rezultatu

5 

(ii)

p
o

d
st

aw
o

w
e  RCO 77 - liczba obiektów kulturalnych i turystycznych 

objętych wsparciem

 PLRO 135 - długość wspartych szlaków turystycznych

 RCR 77 - liczba osób 

odwiedzających obiekty 

kulturalne i turystyczne objęte 

wsparciem

d
o

d
at

ko
w

e

 PLRO139 Liczba zabytków nieruchomych objętych 

wsparciem

 PLRO140 Liczba wspartych obiektów o charakterze 

nie zabytkowym

 PLRO141 Liczba instytucji kultury objętych 

wsparciem

 PLRO136 Długość odnowionych szlaków 

turystycznych

 PLRO137 Długość utworzonych szlaków 

turystycznych

 PLRO132 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS)

 PLRO199 Liczba projektów, w których sfinansowano 

koszty racjonalnych usprawnień dla osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FS/FST)



W przedmiotowym załączniku zawarto:

Formularz 1: Cele i przedsięwzięcia

Formularz 2: Plan działania

Formularz 3: Budżet LSR

Formularz 4: Plan wykorzystania budżetu LSR
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W przypadku LSR współfinansowanych ze środków EFRROW

w LSR należy określić nie więcej niż 3 konkretne cele, na których

będzie koncentrowało się wsparcie z PS WPR, przy czym cele te

powinny być określone precyzyjnie w odpowiedzi na

zdiagnozowane potrzeby, najlepiej ze wskazaniem posiadanych

specyficznych lokalnych zasobów, które można zaangażować

w tym procesie

Zakresy tematyczne realizowane w ramach poszczególnych

funduszy strukturalnych nie mogą się pokrywać – dotyczyć tych

samych rodzajów operacji – dofinansowania. Powinny być również

różne względem obowiązujących na obszarze LSR strategii

dotyczących ZIT lub IIT.

Załącznik nr 3 Struktura i wymagania

dotyczące LSR



Przedmiotowy załącznik zawiera następujące sekcje:

WPROWADZENIE

A. Wysokość dostępnych środków przeznaczonych na realizację

LSR w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki

Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR)

D. Wysokość dostępnych środków przeznaczonych na realizację

LSR w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski

2021-2027 (FEM 2021-2027).

Wyróżniona sekcja dotyczy jedynie wnioskodawców

z województwa małopolskiego.

Załącznik nr 4 Sposób ustalania

wysokości dostępnych środków

przeznaczonych na realizację LSR



Kwoty przewidziane w LSR na komponent wdrażanie LSR

i zarządzanie LSR w ramach PS WPR ustala się dla każdej LSR

zgodnie z poniższą tabelą.

Załącznik nr 4 Sposób ustalania

wysokości dostępnych środków (…)

Ludność wiejska zamieszkała na 

obszarze objętym LSR

Kwota w LSR na 

komponent wdrażanie LSR 

w ramach PS WPR [EUR]

Kwota w LSR na 

zarządzanie LSR w ramach 

PS WPR 

[EUR]

do 39 999 1 250 000 312 500

od 40 000 do 49 999 1 500 000 362 500

od 50 000 do 59 999 1 750 000 412 500

od 60 000 do 69 999 2 000 000 462 500

od 70 000 do 79 999 2 250 000 512 500

od 80 000 do 89 999 2 500 000 562 500

od 90 000 do 99 999 2 750 000 612 500

od 100 000 do 109 999 3 000 000

662 500

od 110 000 do 119 999 3 250 000

od 120 000 do 129 999 3 500 000

od 130 000 do 139 999 3 750 000

od 140 000 4 000 000



W związku z tym, iż zaplanowane środki w ramach PS WPR

(EFRROW + wkład krajowy) nie pozwalają na zapewnienie 100 %

pokrycia zapotrzebowania ze strony LGD, w terminie 60 dni od

dnia zawarcia umowy ramowej LGD zobowiązana będzie do

zmiany LSR w celu dostosowania jej do wartości środków

określonych w umowie, w przypadku, gdy wartość ta jest niższa niż

odpowiednia dla danej LGD stawka określona w załączniku nr 4 do

Regulaminu konkursu na wybór LSR.

Wielkość pomniejszenia jest uzależniona od poziomu

zapotrzebowania na środki w poszczególnych województwach

i wyniku oceny LSR.

Szacuje się, że pomniejszenie to może wynosić od 8 do 15

procent w stosunku do pierwotnie określonego w LSR

budżetu na PS WPR.

Załącznik nr 4 Sposób ustalania

wysokości dostępnych środków (…)



Wysokość dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR

w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-

2027 (FEM 2021-2027)

W przypadku LGD, których liczba ludności wiejskiej wynosi 

mniej niż 80 000 według tabeli: 

Przykład:

LGD - liczba ludności wiejskiej 44 827. Budżet:

Wdrażanie LSR – EFRR: 99 990 EUR, EFS+: 50 010 EUR,

Zarządzanie LSR – EFRR: 7 500 EUR, EFS+: 7 500 EUR.

Załącznik nr 4 Sposób ustalania

wysokości dostępnych środków (…)

Liczba ludności 

wiejskiej 

zamieszkała na 

obszarze objętym 

LSR

Wdrażanie LSR 

EFRR [EUR] 

Zarządzanie LSR 

EFRR [EUR] 

Wdrażanie LSR 

EFS+ [EUR]

Zarządzanie LSR 

EFS+ [EUR]

do 39 999 83 325 6 250 41 675 6 250 

od 40 000 do 49 999 99 990 7 500 50 010 7 500 

od 50 000 do 59 999 116 655 8 750 58 345 8 750 

od 60 000 do 69 999 133 320 10 000 66 680 10 000 

od 70 000 do 79 999 149 985 11 250 75 015 11 250 



W przypadku LGD, których ludność wiejska wynosi co najmniej 

80 000 jako suma kwot określonych dla obszaru gmin objętych 

LSR, zgodnie z poniższą tabelą (fragment):  

Załącznik nr 4 Sposób ustalania

wysokości dostępnych środków (…)

Powiat Gmina

Wdrażanie 

LSR EFRR

[EUR]

Zarządzanie 

LSR EFRR 

[EUR]

Wdrażanie 

LSR EFS+ 

[EUR]

Zarządzanie LSR 

EFS+

[EUR]

gorlicki Biecz 391 534 31 746 179 894 31 746 

gorlicki Bobowa 195 767 15 873 89 947 15 873 

gorlicki Gorlice (wiejska) 332 804 26 984 152 910 26 984 

gorlicki Lipinki 195 767 15 873 89 947 15 873 

gorlicki Łużna 195 767 15 873 89 947 15 873 

gorlicki Moszczenica 139 833 11 337 64 247 11 337 

gorlicki Ropa 195 767 15 873 89 947 15 873 

gorlicki Sękowa 139 833 11 337 64 247 11 337 

gorlicki Uście Gorlickie 195 767 15 873 89 947 15 873 

Przykład na podstawie powyższej tabeli:

LGD - liczba ludności wiejskiej 81 514. Budżet:

Wdrażanie LSR – EFRR: 1 982 839 EUR, EFS+: 911 033 EUR,

Zarządzanie LSR – EFRR: 160 769 EUR, EFS+: 160 769 EUR.



Środki z FEM 2021-2027 mogą otrzymać LGD których siedziba

znajduje się na obszarze województwa małopolskiego.

Środki z FEM 2021-2027 nie mogą być wykorzystane w ramach

obszarów gmin wchodzących w skład LGD, które są spoza obszaru

województwa małopolskiego.

Warunek co najmniej 80 000 ludności wiejskiej, uznaje się za

spełniony także, jeżeli wnioskodawca jest stroną umowy

o wsparcie przygotowawcze, zawartej po 1 stycznia 2022 r.,

wskazana we wniosku o wsparcie przygotowawcze liczba

ludności wiejskiej wynosiła minimum 80 000 a obszar objęty

planowaną LSR jest tożsamy z obszarem ujętym we wniosku na

wsparcie przygotowawcze.

Załącznik nr 4 Sposób ustalania

wysokości dostępnych środków (…)



Przedmiotowy załącznik zawiera następujące informacje dotyczące:

 Bloków tematycznych w ramach, których dokonuje się oceny

według kryteriów - Rodzaj kryterium:

• Charakterystyka LSR,

• Doświadczenie wnioskodawcy w latach 2016-2022,

• Reprezentatywność składu organu decyzyjnego LGD,

• Dywersyfikacja źródeł finansowania LSR,

• Sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze objętym

LSR oraz wielkość obszaru objętego LSR.

 Opisu kryterium,

 Źródła danych,

 Doprecyzowania kryterium.

Załącznik nr 5 Kryteria wyboru LSR



Należy mieć na uwadze, iż zgodnie z § 12 ust 3 lit e) umowy

ramowej:

Zmiana umowy ramowej, w tym jej załączników nie może

wpływać na taką istotną modyfikację LSR, która

spowodowałaby, że dana LSR nie zostałaby wybrana

w ramach oceny kryteriów wyboru LSR, o której mowa

w ustawie RLKS, w konkursie o wybór LSR, jeśli nie zaszła taka

konieczność z powodu siły wyższej, z pominięciem sytuacji,

o której mowa w § 3 ust. 5-8.

Załącznik nr 5 Kryteria wyboru LSR



Karta zawiera następujące części:

DANE FORMALNE

CZĘŚĆ A: OCENA WSTĘPNA

CZĘŚĆ B: OCENA

• B1. WERYFIKACJA KOMPLETNOŚCI

• B2. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKÓW DOSTĘPU

• B3. WSTĘPNY WYNIK OCENY

• B4. WYNIK OCENY PO UZUPEŁNIENIACH/POPRAWKACH

• B5. WYNIK OCENY PO DODATKOWYCH WYJAŚNIENIACH

• B6. WYNIK OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW DOSTĘPU

• B7. SPRZECIW

• B8. IDENTYFIKACJA KONFLIKTÓW

Załącznik nr 6 Formularz: Karta oceny

wniosku o wybór strategii rozwoju

lokalnego kierowanego przez

społeczność (LSR)



CZĘŚĆ C: OCENA PUNKTOWA WEDŁUG KRYTERIÓW WYBORU

OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 5 DO REGULAMINU

• C1. OCENA PUNKTOWA LSR

• C2. ODWOŁANIE

• C3. OCENA PUNKTOWA LSR - PO ODWOŁANIU DO IZ

CZĘŚĆ D: WERYFIKACJA OBSZAROWA

• D1. WYNIK WERYFIKACJI OBSZAROWEJ

• D2. WYNIK WERYFIKACJI PUNKTOWEJ DLA 

SKONFLIKTOWANYCH LSR – ogółem

• D3. WYNIK WERYFIKACJI PUNKTOWEJ wg poszczególnych

kryteriów

• D4. ROZSTRZYGNIĘCIE WERYFIKACJI OBSZAROWEJ

Załącznik nr 6 Formularz: Karta oceny

wniosku (…)



CZĘŚĆ E: OCENA KOŃCOWA

• E1. WYNIK OCENY PUNKTOWEJ WEDŁUG KRYTERIÓW

WYBORU

• E2. WYNIK WERYFIKACJI OBSZAROWEJ

• E3. WYSOKOŚĆ25) ŚRODKÓW NA WDRAŻANIE LSR I

ZARZĄDZANIE LSR (art. 34 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia nr

2021/1060)

• E4. OCENA KOŃCOWA

Załącznik nr 6 Formularz: Karta oceny

wniosku (…)



Wymieniony załącznik sporządzony został w formie karty oceny,

która zawiera tożsame informacje z załącznikiem nr 5 Kryteria

wyboru LSR.

Karta zawiera informację o liczbie przyznanych punktów w ramach

poszczególnych kryteriów wraz z uzasadnieniem oceny. Kartę

wypełnia członek komisji oceniający LSR.

Załącznik nr 7 Formularz: Karta oceny

kryteriów wyboru LSR dla członka

komisji



Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju

lokalnego kierowanego przez społeczność – umowa ramowa,

zawiera następujące sekcje:

• Definicje i skróty,

• Przedmiot umowy ramowej,

• Ogólne warunki realizacji LSR,

• Termin i obszar realizacji LSR,

• Środki finansowe na realizację LSR,

• Zobowiązania LGD,

• Zobowiązania Zarządu Województwa,

Umowa o warunkach i sposobie

realizacji strategii rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność



• Współpraca,

• Kamienie milowe i korekty finansowe,

PS WPR 2023-2027

Jeżeli do 30 czerwca 2026 r. wsparcie na wdrażanie LSR

w ramach PS WPR nie zostanie udzielone w wysokości

odpowiadającej 40% wartości określonej w § 5 ust. 2 pkt 1, kwota

określona w § 5 ust. 2 pkt 1 zostaje obniżona o wartość 10 %.

Jeżeli do 31 grudnia 2027 r. wsparcie na wdrażanie LSR w ramach

PS WPR nie zostanie udzielone w wysokości odpowiadającej 80%

wartości określonej w § 5 ust. 2 pkt 1, kwota określona w § 5 ust. 2

pkt 1 zostaje obniżona o różnicę wartości odpowiadającej 80%

kwoty określonej w § 5 ust. 2 pkt 1 i sumy dotychczas udzielonego

wsparcia na wdrażanie LSR w ramach PS WPR ustalonej według

stanu na dzień 31 grudnia 2027 r.

Umowa o warunkach i sposobie

realizacji strategii (...)



FEM 2021-2027

Jeśli do 31 grudnia 2026 r. wsparcie na wdrażanie LSR w ramach

programu regionalnego nie zostanie udzielone w wysokości

odpowiadającej 80% wartości określonych w § 5 ust. 2 pkt 2, kwoty

określone w § 5 ust. 2 pkt 2 zostaną obniżone o wartość 10%.

Jeśli do 31 grudnia 2028 r. wsparcie na wdrażanie LSR w ramach

programu regionalnego nie zostanie udzielone w wysokości

odpowiadającej 100% wartości określonych w § 5 ust. 2 pkt 2,

kwoty określone w § 5 ust. 2 pkt 2 zostają obniżone o różnicę

wartości odpowiadającej 100% kwot określonych w § 5 ust. 2 pkt 2

oraz sumy dotychczas udzielonego wsparcia na wdrażanie LSR w

ramach programu regionalnego ustalonej według stanu na dzień 31

grudnia 2028 r.

Umowa o warunkach i sposobie

realizacji strategii (...)



• Realizacja zobowiązań przez LGD oraz uchybienia,

• Korekty finansowe,

• Zmiana umowy ramowej,

• Rozwiązanie umowy ramowej,

• Komunikacja,

• Postanowienia końcowe

Załączniki do umowy:

1. LSR wraz z załącznikami w wersji papierowej albo w wersji 

elektronicznej;

2. Plan komunikacji z lokalną społecznością;

Umowa o warunkach i sposobie

realizacji strategii (...)



Proces wdrażania LSR będzie oparty o systemy informatyczne.

Oddzielne dla PS WPR i dla EFRR, EFS+. Cała komunikacja

w zakresie ogłaszania, uzgadniania, przeprowadzania naborów,

oceny i wyboru operacji, oceny merytorycznej wniosków będzie się

odbywać w dedykowanych systemach.

LGD będą miały dostęp do systemu w zdefiniowanych obszarach.

Przesyłanie wniosków, dokumentacji potwierdzającej ocenę i wybór

operacji będzie się odbywać w formie plików w dedykowanym

systemie.

Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie zostaną

przekazane po podpisaniu umowy ramowej.

Systemy informatyczne



W związku z nakładającymi się perspektywami powstał problem

w zakresie działalności Rady w przypadku LGD, które będą

realizowały zadania związane z wdrażaniem LSR w ramach PROW

2014-2020 oraz PS WPR 2021-2027.

Wymienione perspektywy mają odmienne regulacje w zakresie

działania Rady. Ponadto dochodzą kwestie związane z „łączeniem”

LGD a co za tym idzie, posiadania przez grupę członków

pochodzących spoza obszaru LSR realizowanego w ramach

PROW 2014-2020.

Rada LGD



MRiRW przekazało dwie interpretacje w przedmiotowym zakresie.

W jednej z niech wskazano na możliwość podziału Rady na np.

zespoły, które będą dostosowane do przepisów prawa

obowiązującego odpowiednio do zadań LGD w ramach danego

okresu programowania.

W kolejnej interpretacji powiadomiono, iż MRiRW analizuje

możliwości istnienia więcej niż jednego organu decyzyjnego (rady)

w LGD na potrzeby wykonywania czynności związanych

z wdrażaniem odrębnych strategii.

MRiRW zajmie ostateczne stanowisko w tym zakresie po

uzyskaniu opinii prawnej właściwych służb MRiRW, o czym

powiadomi w kolejnym piśmie.

Rada LGD



Informacje zawarte we wniosku powinny być zgodne z informacją

zawartą w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku zmiany

informacji w KSR na etapie konkursu, LGD jest zobowiązana do

złożenia wraz z wnioskiem o wybór LSR dokumentów

potwierdzających złożenie wniosku o zmianę informacji w KRS.

Należy mieć na uwadze, iż w przypadku LGD które będą w trakcie

aktualizacji informacji w KRS na etapie konkursu, ujawnienie

zmienionych danych musi nastąpić nie później niż w dniu wyboru

LSR. Brak ujawnienia przedmiotowych danych uniemożliwia

wybór LSR.

W przypadku realizacji przez jedną LGD zadań związanych

z wdrażaniem LSR w ramach PROW 2014-2020 oraz PS WPR

2021-2027, należy zwrócić uwagę na odpowiednie zapisy

w statucie LGD dotyczące wdrażania strategii w ramach różnych

perspektyw oraz Rady LGD.

KRS, statut.



15 marca 2023 roku weszła w życie ustawa o Planie 

Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS 

WPR 2023-2027)

15 marca 2023 roku weszła w życie zmiana ustawy o rozwoju

lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (RLKS).

15 marca 2023 roku MRiRW opublikowało Wytyczne podstawowe 

w zakresie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego 

dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Ważne informacje



Dostępne są logotypy dotyczące nowej perspektywy. Informacja z

logotypami jest udostępniony pod następującym adresem:

https://www.prow.malopolska.pl/download/Pasek_logotypw.jpg

Wszelkie pytania dotyczące postępowania konkursowego 

należy kierować na adres poczty elektronicznej: 

rlks@umwm.malopolska.pl

Ważne informacje



Proszę o bieżące śledzenie strony internetowej UMWM oraz

MRiRW:

UMWM w zakresie ogłoszonego konkursu

https://www.prow.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/wybor-strategii-

rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc---konkurs-na-

wybor-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc

MRiRW w zakresie informacji i dokumentów dotyczących:

konkursu na wybór LSR,

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/konkurs-na-wybor-lsr

wytycznych,

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne3

PS WPR

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/plan-strategiczny-dla-wspolnej-

polityki-rolnej-na-lata-2023-27

Ważne informacje





Dziękuję za uwagę

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Materiał opracowany przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020, PS WPR PS WPR 2023-2027 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał współfinansowany ze środków UE w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-

2020 oraz ze środków programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027


