
Fundusze Europejskie 
dla Małopolski 2021-2027



Dodatkowe warunki uwzględnione w programie:

• CP 1 (innowacyjność i konkurencyjność) – ok. 15% EFRR

• CP 2 (ochrona środowiska i zmiany klimatyczne) – ok. 33,23% EFRR

• na zrównoważony rozwój obszarów miejskich (ZIT, IIT) ok. 16,15% EFRR

• na rzecz osiągnięcia celów klimatycznych ok. 36,68% EFRR

• na działania z zakresu włączenia społecznego ok. 27,43% EFS+

• działania związane z rozwojem obszarów wiejskich oraz powiązaniami miasto-wieś 
nie mniej niż 18,85% alokacji programu

Finanse: Narzędzia Terytorialne

Alokacja programu: 2 690 298 343 € ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

EFRR   1 738 609 486 € IIT Inne Instrumenty Terytorialne

EFS+ 687 130 160 € RLKS Rozwój Lokalny Kierowany przez 
Społeczność 

FST 264 558 697 €



Kluczowe informacje na temat programu FEM 2021-2027  

• Procedury wyboru operacji mogą być konkurencyjne lub niekonkurencyjne (ograniczone możliwości 

zastosowania procedury niekonkurencyjnej w ramach której mogą być wybrane projekty, których 

wnioskodawcami, ze względu na charakter lub cel projektu, będą jednoznacznie określone przed 

złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu oraz które, polegają na realizacji zadań publicznych lub 

mają strategiczne znaczenie dla społeczno-gospodarczego regionu; 

• Zaplanowano wsparcie bezzwrotne (dotacje) oraz zwrotne lub częściowo zwrotne (instrumenty 

finansowe, dotacja warunkowa); 

• Poziom dofinansowania wynosi maksymalnie 85% na poziomie każdego priorytetu;

• Wydatki kwalifikują się do wsparcia w okresie od 1 stycznia 2021 – do 31 grudnia 2029.   



Zasady horyzontalne
1. Zasada niedyskryminacji:

• Wsparcie polityki spójności będzie udzielane wyłącznie projektom i beneficjentom, którzy przestrzegają przepisów 

antydyskryminacyjnych ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek 

lub orientację seksualną jak również czy projektowe działania będą prowadzone zgodnie ze standardami dostępności. Wszystkie 

projekty będą uwzględniać zasadę niedyskryminacji na każdym etapie: projektowania, wdrażania i w okresie trwałości. Sposób 

realizacji zasad będzie sprawdzany na etapie kontraktacji, w procesie monitorowania, kontroli, i ewaluacji. 

„W przypadku gdy beneficjentem jest JST (lub podmiot przez nią kontrolowany lub od niej zależny), która podjęła jakiekolwiek działania 

dyskryminujące, sprzeczne z zasadami, o których mowa w art.9 ust.3 rozporządzenia  nr 2021/1060, wsparcie w ramach polityki 

spójności nie może być udzielone.”

2. Zasada zrównoważonego rozwoju i zasada „nie czyń poważnych szkód” (DNSH):

• Wszystkie  projekty będą musiały być zgodne z właściwymi standardami, normami i priorytetami spełniającymi horyzontalne 
zasady zrównoważonego rozwoju oraz nieczynienia poważnych szkód dla celów środowiskowych. 

3. Zasada partnerstwa:
• Realizacja zasady oznacza włączenie przedstawicieli samorządów terytorialnych, partnerów społecznych, gospodarczych, organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego, organizacji badawczych i uniwersytetów w procesy programowania, wdrażania, monitorowania i 
ewaluacji funduszy unijnych. 

• Głównym gremium realizującym zasadę partnerstwa na etapie wdrażania programu jest Komitet Monitorujący, stanowiący 
jednocześnie kluczowy element budowy dialogu społecznego i obywatelskiego w obszarze monitorowania Funduszy Europejskich, 
w którym zapewniona zostanie reprezentatywność poszczególnych środowisk oraz zakres wsparcia.



Struktura programu FEM 2021-2027

Priorytet 1. - EFRR Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz 
przedsiębiorczości

311 976 380 € MCP/FE

Priorytet 2.- EFRR Fundusze europejskie dla środowiska 509 977 736 € FE/MCP

Priorytet 3. - EFRR Fundusze europejskie dla transportu miejskiego 136 256 409 € FE

Priorytet 4. - EFRR Fundusze europejskie dla transportu regionalnego 200 844 461 € FE

Priorytet 5. - EFRR Fundusze europejskie wspierające infrastrukturę
społeczną 

298 846 736 € MCP/FE

Priorytet 6. - EFS+
RLKS

Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i 
włączenia społecznego 

659 284 451 € WUP/MCP/
FE

Priorytet 7. – EFRR
RLKS

Fundusze europejskie dla wspólnot lokalnych 211 337 246 € FE

Priorytet 8. - FST Fundusze europejskie dla Sprawiedliwej transformacji 
Małopolski Zachodniej

253 976 349 € FE/MCP/W
UP

Priorytet 9, 10, 11 -
EFRR, EFS+,FST

Pomoc Techniczna 107 798 575 € IZ



PODEJŚCIE 
TERYTORIALNE W 
PROGRAMIE

W perspektywie finansowej 2021-2027 duży nacisk kładzie się na 
rozwój terytorialny rozumiany jako wychodzenie naprzeciw 
lokalnym potrzebom i budowę lokalnych potencjałów. 

FEM przewiduje wykorzystanie instrumentów terytorialnych t.j.: 

• zintegrowane inwestycje terytorialne - ZIT
• inne instrumenty terytorialne – IIT
• rozwój lokalny kierowany przez społeczność – RLKS

Instrumenty terytorialne prowadzone są przez 
stowarzyszenia/porozumienia/związki komunalne JST
lub LGD w przypadku RLKS.

Warunek konieczny – opracowanie strategii terytorialnej!

Strategie terytorialne muszą zostać opracowane w procesie 
partycypacyjnym oraz zawierać m.in.: wnioski z diagnozy całego 
obszaru, cele, opis zaangażowania partnerów społecznych oraz 
listę projektów.



PODEJŚCIE 
TERYTORIALNE W 
PROGRAMIE

ZIT
• 7 miast wraz z obszarami funkcjonalnymi

• IIT Otulina Podkrakowska - na zasadach ZIT

IIT

• Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych

• Gminne Programy Rewitalizacji – 18 miast 
powiatowych 

• CWD pilotaż

• miasta powyżej 20 tys. mieszkańców i ich obszary 
funkcjonalne - nie objęte ZIT

RLKS
• LGD



Rozwój Lokalny 
Kierowany przez 
Społeczność 
(RLKS)

Instrument dedykowany przede wszystkim do wsparcia obszarów 

wiejskich oraz miast do 20 tys. mieszkańców dotyczący rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego na obszarach objętych RLKS.

Instrument został wprowadzony do Programu Regionalnego w 

perspektywie 2021-2027.

Finansowanie RLKS jest przewidywane z:

• EFS+  na poziomie 20 mln euro w ramach działań:

 na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym/biernych zawodowo

 na rzecz zwiększenia dostępności do usług społecznych (np. 

opiekuńczych);

• EFRR – na poziomie 40 mln euro w ramach działań:

 z zakresu w zakresie kultury, turystyki i dziedzictwa kulturowego   



Priorytet 6 
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA RYNKU 

PRACY, EDUKACJI I WŁĄCZENIA 
SPOŁECZNEGO

Działanie 6.20
Aktywizacja społeczno-zawodowa – RLKS

OPIS DZIAŁANIA

Podejmowane działania mają służyć rozwiązywaniu problemów 
identyfikowanych przez społeczność lokalną w zakresie aktywizacji, 
przy wykorzystaniu potencjału organizacji lokalnych. W ramach 
działania realizowane będą kompleksowe projekty na rzecz 
aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym. 



typ A: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 
osób biernych zawodowo

Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym i zawodowym, np.:

• trening kompetencji i umiejętności społecznych, zaradności i samodzielności, poradnictwo 
psychologiczne;

•wsparcie w usamodzielnianiu wychowanków pieczy zastępczej, młodzieżowych ośrodków 
wychowawczych lub młodzieżowych ośrodków socjoterapii;

•oddziaływanie na uczestników oraz otoczenie wzmacniające lub odbudowujące naturalne systemy 
wsparcia (rodzina, lokalna społeczność);

•poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy oraz działania pozwalające na utrzymanie 
zatrudnienia;

•kursy i szkolenia zawodowe;

•przygotowanie do podjęcia zatrudnienia (np. staże, praktyki zawodowe, wolontariat), subsydiowane 
zatrudnienie, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy, zatrudnienie wspierane, wspomagane

•usługi trenera zatrudnienia wspieranego oraz inne usługi ułatwiające adaptację w środowisku 
pracy;

•usługi o charakterze zdrowotnym, mające na celu likwidację barier zdrowotnych utrudniających 
funkcjonowanie w społeczeństwie;

•poprawa warunków mieszkaniowych uczestników, w zakresie pozwalającym na aktywne 
uczestnictwo w życiu społecznym (jako uzupełnienie innych działań);

•poprawa kompetencji w zakresie spędzania czasu wolnego i rekreacji oraz uczestnictwa w życiu 
kulturalnym (jako uzupełnienie innych działań).

Priorytet 6 

Działanie 6.20

Aktywizacja społeczno-
zawodowa – RLKS



typ B: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz osób biernych zawodowo w podmiotach reintegracyjnych

 usługi jak w typie A

 realizowane przez podmioty reintegracyjne (ZAZ, CIS, KIS, WTZ) na rzecz ich 
uczestników/pracowników

 w celu zwiększenia dostępności do usług reintegracyjnych możliwe będzie 
również tworzenie nowych miejsc w istniejących lub nowych ZAZ, CIS, KIS w 
których będą świadczone usługi aktywizacji.

Wsparcie w ramach WTZ i ZAZ może być zapewnione przez maksymalnie 2 
lata dla konkretnego uczestnika. Warunkiem wsparcia w ramach WTZ jest 
zaoferowanie uczestnikom realnej ścieżki dojścia do ZAZ lub innej formy 
zatrudnienia. W ramach ZAZ wsparcie możliwe pod warunkiem, że min. 5% 
uczestników objętych wsparciem wejdzie na otwarty rynek pracy lub 
zarejestruje się w PUP.

Priorytet 6 

Działanie 6.20

Aktywizacja społeczno-
zawodowa – RLKS



Zasady/uwarunkowania dot. realizacji działań z zakresu aktywizacji 
społeczno-zawodowej:

 Działania muszą być poprzedzone diagnozą sytuacji problemowej, 
zasobów, predyspozycji, potencjału uczestnika/rodziny/środowiska;

Minimalna wartość projektu: 50 000 zł

W projektach realizowanych przez LGD nie ma możliwości rozliczania 
kosztów pośrednich

 Beneficjent jest zobowiązany do monitorowania poziomu alokacji 
wydatkowanej na wsparcie osób młodych (15-29 lat);

 Realizowane projekty muszą być zgodne z wytycznymi dot. realizacji 
projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w 
regionalnych programach na lata 2021-2027.Priorytet 6 

Działanie 6.20

Aktywizacja społeczno-
zawodowa – RLKS



Priorytet 6 
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA RYNNKU PRACY, 

EDUKACJI I WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO

Działanie 6.25
Wsparcie usług społecznych i zdrowotnych w regionie –

RLKS

OPIS DZIAŁANIA

Celem działania jest większa dostępność usług 
społecznych i zdrowotnych w regionie



typ A: Tworzenie nowych oraz rozwój już istniejących placówek wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży

Tworzenie nowych oraz rozwój istniejących placówek wsparcia dziennego dla 
dzieci i młodzieży.

Wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego jest możliwe wyłącznie 
pod warunkiem zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach lub
rozszerzenia oferty wsparcia.

Działania realizowane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu 
rodziny i systemu pieczy zastępczej

typ B: 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

Działania na rzecz osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn 
wymagają pomocy innych osób. Realizowane będą także działania 
wspierające opiekunów nieformalnych osób wymagających wsparcia w 
codziennym funkcjonowaniu (np. poprzez uruchomienie centrów wsparcia 
opiekunów).

Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną 
opiekę dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Priorytet 6 

Działanie 6.25

Wsparcie usług 
społecznych

i zdrowotnych
w regionie – RLKS



typ C: Usługi w zakresie rozwoju mieszkalnictwa chronionego, wspomaganego i innych 
rodzajów mieszkań z usługami

Poprawa dostępu do mieszkań chronionych (treningowych i wspieranych) i wspomaganych
(treningowych i wspieranych) poprzez tworzenie miejsc w nowo utworzonych lub istniejących 
mieszkaniach.

W mieszkaniach będą zapewnione usługi wspierające pobyt w mieszkaniu (m. in. opiekuńcze, 
asystenckie) oraz usługi wspierające aktywność (trening samodzielności, praca socjalna, 
poradnictwo specjalistyczne, integracja ze społecznością lokalną)

W przypadku mieszkań chronionych stosuje się przepisy ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o 
pomocy społecznej oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 
kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych.

typ D: Usługi domowej opieki długoterminowej zgodne z zasadą deinstytucjonalizacji, w tym 
wykorzystanie modelu DDOM.

Działania z zakresu opieki długoterminowej w warunkach domowych, w szczególności opieki 
pielęgniarskiej czy dostępu do sprzętu medycznego.

Wsparcie działalności i tworzenie nowych miejsc opieki medycznej w formach 
zdeinstytucjonalizowanych, m.in. Dziennych Domów Opieki Medycznej, oferujących m. in. 
opiekę pielęgniarską, edukację pacjenta, usprawnianie ruchowe, przygotowanie rodziny i 
opiekunów do kontynuacji opieki.

typ E: Wsparcie procesu zarządzania LSR przez LGD

Wsparcie ukierunkowane będzie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) poprzez 
finansowanie działań związanych z realizacją i zarządzaniem strategią LSR, w tym kosztów 
monitorowania, ewaluacji i działań animacyjnych podejmowanych przez LGD. Wartość wsparcia 
nie będzie mogła przekraczać limitu wskazanego w zał. nr 4 do regulaminu konkursu na wybór 
LSR.

Priorytet 6 

Działanie 6.25

Wsparcie usług 
społecznych

i zdrowotnych
w regionie – RLKS



Zasady/uwarunkowania dot. realizacji działań z zakresu usług społecznych
i zdrowotnych

Realizowane projekty muszą być zgodne z wytycznymi dot. realizacji projektów
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych 
programach na lata 2021-2027.

 Projekty winny wpisywać się w Strategię Rozwoju Usług Społecznych oraz 
Regionalny Plan Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji
Województwa Małopolskiego (dokument w opracowaniu). Winny realizować 
ideę deinstytucjonalizacji poprzez wypełnianie celów wskazanych w 
dokumentach.

W ramach realizowanych działań nie ma możliwości wspierania opieki 
instytucjonalnej. Wyjątek stanowi możliwość finansowania usług realizowanych 
przez te placówki w społeczności lokalnej. Natomiast działania na rzecz osób 
przebywających w opiece instytucjonalnej mogą być realizowane tylko zakresie 
usamodzielnienia/powrotu do środowiska.

 Realizowane działania mają być odpowiedzią na konkretne, zdiagnozowane 
deficyty w społeczności, do której będą kierowane oraz uwzględniać konieczność 
indywidualnego podejścia do odbiorcy usług i jego specyficznych potrzeb

W projektach realizowanych przez LGD nie ma możliwości rozliczania kosztów 
pośrednich (nie dotyczy typu E)

Minimalna wartość projektu: 50 000 zł

Priorytet 6 

Działanie 6.25

Wsparcie usług 
społecznych

i zdrowotnych
w regionie – RLKS



Priorytet 7
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WSPÓLNOT 

LOKALNYCH 

Działanie 7.6
RLKS – Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach 

wiejskich

OPIS DZIAŁANIA



Typ projektu A. INFRASTRUKTURA INSTYTUCJI KULTURY 

Wsparcie ukierunkowane będzie na realizację działań przyczyniających się do rozwoju 
podmiotów prowadzących działalność kulturalną. Rezultatem będzie wzrost jakości i 
dostępności oferty w obszarze kultury, szczególnie dla osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Działania powinny przyczynić się do poprawy jakości funkcjonowania 
instytucji kultury, poprzez podnoszenie standardów infrastruktury. Wspierany będzie:

Rozwój infrastruktury kultury tj. budowa, rozbudowa, przebudowa i remont (z 
zastrzeżeniem, że wszystkie prace związane będą z realizacją wydatków inwestycyjnych 
a nie dotyczą wydatków bieżących) infrastruktury kultury, m.in. domów kultury, 
bibliotek, muzeów, klubów świetlic, w tym wyposażenie ich w nowe technologie 
wzmacniające ofertę kulturalną oraz zapewnienie warunków w zakresie dostępności, 
m.in. dla seniorów czy rodzin z małymi dziećmi. 

W ramach szerszego projektu możliwe będą działania dot.: 

 dostosowania obiektów infrastruktury kultury, do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami 

rozwoju zasobów małopolskiego dziedzictwa niematerialnego, w tym jego  
dokumentowanie, zachowanie i upowszechnianie, m.in. poprzez badania terenowe, 
sporządzanie wywiadów i dokumentacji etnograficznej, upowszechnianie kultury 
ludowej oraz tradycyjnego rzemiosła w formie warsztatów, itp. 

zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej

Priorytet 7

Działanie 7.6

RLKS – Wsparcie 
oddolnych inicjatyw na 

obszarach wiejskich



Typ projektu B. OCHRONA I OPIEKA NAD ZABYTKAMI:

Wsparcie ukierunkowane będzie na realizację działań przyczyniających się do ochrony i 
rozwoju zasobów dziedzictwa kulturowego. Wspierane będą:

Prace przy zabytkach nieruchomych (wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych 
województwa małopolskiego  lub  inwentarzy  muzealnych) wraz z ich otoczeniem, 
umożliwiające zachowanie dotychczasowych lub nadanie nowych funkcji zabytkom. Objęte 
wsparciem zabytki będą mogły pełnić funkcje użytkowe, w szczególności kulturalne, 
edukacyjne, służące lokalnej społeczności oraz turystom. Realizowane projekty powinny 
przyczyniać się do dywersyfikacji źródeł dochodów własnych i poprawy 
samowystarczalności finansowej wspieranych obiektów. 

Projekty  na  terenie zabytkowych parków  i  ogrodów wpisanych  do  rejestru zabytków  
nieruchomych z wykorzystaniem ich potencjału dla rozwoju turystyki.

W ramach szerszego projektu przewiduje się działania: 

 przy zabytkach ruchomych, 

związane   z   prezentacją   dziedzictwa   kulturowego (zabytkowych  kolekcji  i  zbiorów), 
wsparcie będą mogły otrzymać projekty których efekty będą prezentowane/udostępniane 
przez co najmniej 5 lat (np. wystawa stała w obiekcie objętym wsparciem). 

Dotyczące dostosowania zabytkowych obiektów do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami.  

Priorytet 7

Działanie 7.6

RLKS – Wsparcie 
oddolnych inicjatyw na 

obszarach wiejskich



TYP PROJEKTU C. OFERTA TURYSTYCZNA: 

Wsparcie ukierunkowane będzie na realizację działań przyczyniających się do rozwoju oferty 
turystycznej. Możliwe będzie tworzenie produktów turystycznych bazujących na 
potencjałach oraz walorach kulturowych i przyrodniczych dzięki wsparciu infrastruktury do 
potrzeb zrównoważonej turystyki i stworzenia ponadlokalnej oferty turystycznej, 
tematycznie zintegrowanej w zakresie oferty m.in.:

Budowa,  rozbudowa, przebudowa, remont (z zastrzeżeniem, że wszystkie prace związane 
będą z realizacją wydatków inwestycyjnych a nie dotyczą wydatków bieżących)
kompleksowych wielofunkcyjnych: obiektów turystycznych oraz stref aktywności 
turystycznej skoncentrowanych wokół atrakcji turystycznych np. takie jak: tężnie, platformy i 
wieże widokowe, miejsca obserwacyjne, ścianki wspinaczkowe, amfiteatry plenerowe, jako 
element projektu mała architektura turystyczna (np. ławki, stoły, paleniska, grille, wiaty, 
infokioski itp.)

Budowa, rozbudowa, przebudowa, remont infrastruktury turystycznej przy zbiornikach 
wodnych, ciekach naturalnych, wyrobiskach po żwirowych wraz z tworzeniem miejsc 
wypoczynku na tych obszarach oraz zagospodarowaniem tych obszarów w celach 
turystycznych m.in. poprzez tworzenie kąpielisk wraz z elementami infrastruktury 
turystycznej  np. podesty, plaże, boiska do sportów plażowych. 

W ramach szerszego projektu przewiduje się działania związane z: 

 przygotowaniem i uzbrojeniem terenów na których zlokalizowane będą ogólnodostępne 
obiekty i infrastruktura turystyczna w tym np. infrastruktura wodno-kanalizacyjna.

dostosowaniem obiektów turystycznych, szlaków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
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TYP PROJEKTU D. TRASY TURYSTYCZNE: 

Wspierany będzie rozwój szlaków turystycznych służących właściwemu 
ukierunkowaniu ruchu turystycznego, przyczyniających się do zwiększenia 
atrakcyjności tych obszarów. Planuje się realizację przedsięwzięć z zakresu:

budowy, rozbudowy i promocji szlaków turystycznych m.in. szlaki piesze, 
rowerowe, biegowe, kajakowe, jeździeckie, szlaki narciarskie. Dodatkowo 
możliwe będzie wsparcie infrastruktury towarzyszącej, jako niedominujący 
element szerszego projektu z zakresu tras turystycznych m.in. miejsca postojowe 
wyposażone w wiaty zapewniające ochronę przed słońcem i deszczem, stojaki 
dla rowerów, ławki, stoły, grille, paleniska, kosze na śmieci, zaplecze sanitarne, 
tablice informacyjne z przebiegiem szlaku, stacje ładowania telefonów i 
urządzeń mobilnych, dystrybutory/ujęcia wody pitnej itp. 

TYP PROJEKTU E. WSPARCIE PROCESU ZARZADZNIA LSR przez LGD:

Wsparcie ukierunkowane będzie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność 
(RLKS) poprzez finansowanie działań związanych z realizacją i zarządzaniem 
strategią LSR, w tym kosztów monitorowania, ewaluacji i działań animacyjnych 
podejmowanych przez LGD. Koszt całkowity projektu nie może przekroczyć 
200 000 euro.  
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Dodatkowe warunki dla typów projektów A-D: 

Zgodnie z rekomendacjami zawartymi w raporcie ETO z grudnia 2021 r. wsparcie finansowe z 
EFRR powinno być skierowane na projekty turystyczne które są:

wspierane odpowiednią analizą popytu i oceną potrzeb w celu ograniczenia ryzyka 
nieefektywności

skoordynowane z projektami w sąsiednich obszarach, unikając nakładania się i konkurowania 

mają wpływ na stymulowanie aktywności turystycznej w regionie, wykraczający poza sam 
projekt 

są trwałe i będą utrzymywane po ich zakończeniu

Zapewnione zostaną preferencje dla wykorzystania infrastruktury istniejącej, natomiast 
budowa nowych budynków będzie dozwolona tylko w wyjątkowych, uzasadnionych 
przypadkach, gdy: 

stopień zdegradowania budynku w którym mogłaby być realizowana inwestycja  
uniemożliwia jego remont, przebudowę, wnioskodawca musi przedstawić analizę, która 
potwierdza, że ponoszenie wydatków inwestycyjnych ze względu na poziom zdegradowania 
obiektu byłoby znacznie wyższe niż budowa nowego budynku.

na terenie planowanej inwestycji nie ma budynków, które można by poddać remontowi/ 
przebudowie, a ich budowa jest niezbędna do realizacji projektu. 
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W ramach działania nie będą wspierane inwestycje w elementy infrastruktury drogowej (w tym w 
parkingi), chyba że stanowią one nieodłączny element większego projektu, a ich koszt nie przekracza 15% 
kosztów kwalifikowalnych operacji. Do limitu 15% nie wchodzą elementy infrastruktury drogowej 
przeznaczone do ruchu pieszego i rowerowego. W miastach projekty te nie mogą obejmować budowy 
nowych dróg lub parkingów oraz w odniesieniu do istniejących - zwiększenia ich pojemności lub 
przepustowości, ani nie mogą w żaden inny sposób przyczyniać się do zwiększenia natężenia ruchu 
samochodowego. 

Projekty realizowane w ramach działania muszą być ogólnodostępne

Nie  będą wspierane inwestycje  z  zakresu infrastruktury  sportowej,  tj.  infrastruktury  rozgrywek  
zawodów  sportowych  oraz wykorzystywanej przede wszystkim do prowadzenia działalności przez kluby 
sportowe (w szczególności: hale sportowe, sale gimnastyczne, boiska, lodowiska, kryte baseny) oraz budynki 
służące funkcjom administracyjno-zarządczym. 

Nie  będą wspierane inwestycje z zakresu rekreacji, oznacza to, że zaprojektowana infrastruktura nie 
powinna służyć wyłącznie zaspokajaniu potrzeb lokalnych społeczności, ale stanowić podstawę dla wzrostu 
ruchu turystycznego w danej miejscowości, przyczyniać się m.in. do zróżnicowania oferty turystycznej i jej 
dywersyfikacji terytorialnej oraz wydłużenia sezonów.

Wsparcie infrastruktury lotnisk aeroklubowych będzie niekwalifikowalne. 

Nie będą wspierane obiekty hotelarskie/ noclegowe, parki rozrywki.  

Planowane do realizacji w ramach działania 7.1 (w formie dotacji) projekty będą niedochodowe a pożądane 
z punktu widzenia lokalnej społeczności lub realizowane gł. przez instytucje publiczne, i co do zasady nie 
będą generować dochodów/oszczędności Wspieranie projektów nakierowanych na osiąganie dochodów 
będą podlegały wsparciu zwrotnemu w ramach priorytetu 1. 

Działania z zakresu promocji będą możliwe tylko w niewielkim zakresie, jako element projektu. 

Wszystkie inwestycje realizowane w ramach działania 7.6, muszą wpisywać się we wskazane dla tego 
działania typy projektów, A, B, C, D. 

W projektach realizowanych przez LGD obejmujących typy A, B, C lub D nie ma możliwości rozliczania 
kosztów pośrednich
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• Formy wsparcia – Dotacja
• Dopuszczalny cross-financing (%) – 5%
• Minimalny wkład własny beneficjenta – 15 %
• Maksymalny % poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie – 85%
• Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie- 350 000 PLN

• Uproszczone metody rozliczania: 
• do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 
• uproszczona metoda rozliczania wydatków w oparciu o projekt budżetu [art. 53(3)(b) 

CPR] 

• Sposób wyboru projektów –Konkurencyjny

• Typ beneficjenta – ogólny
• Administracja publiczna
• Służby publiczne
• Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

• Typ beneficjenta – szczegółowy:
• Jednostki Samorządu Terytorialnego
• Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego
• Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych 

jednostek samorządu terytorialnego
• Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe
• Organizacje pozarządowe
• Instytucje kultury i sportu
• Lokalne Grupy Działania
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