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Nabory wniosków – prognozy, 

wykonanie.



Nabory wniosków – prognozy, wykonanie.

Rodzaj operacji:

2020 rok (stan na 10.09.2020 r.)

Całkowita 
liczba 

wniosków 
planowanych 
do złożenia

Całkowita 
liczba 

złożonych 
wniosków 

mieszczących 
się w limicie

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał

Planowana
liczba 

wniosków do 
złożenia do 

SWM 
mieszcząca 

się w limicie z 
ogłoszenia

Liczba 
złożonych 

wniosków do 
SWM

Planowana
liczba 

wniosków do 
złożenia do 

SWM 
mieszcząca 

się w limicie z 
ogłoszenia

Liczba 
złożonych 

wniosków do 
SWM

Planowana
liczba 

wniosków do 
złożenia do 

SWM 
mieszcząca 

się w limicie z 
ogłoszenia

Liczba 
złożonych 

wniosków do 
SWM

Planowana
liczba 

wniosków do 
złożenia do 

SWM 
mieszcząca 

się w limicie z 
ogłoszenia

Liczba 
złożonych 
wniosków 
do SWM

Operacje inne 94 52 81 55 42 25 51 0 268 132

Rozwój działalności 
gospodarczej

79 38 50 53 23 19 26 0 178 110

Podejmowanie 
działalności gospodarczej

84 31 50 88 6 7 34 0 174 126

Inne PO RiM 7 12 0 0 6 9 0 0 13 21

Suma: 264 133 181 196 77 60 111 0 633 389



Ocena wniosków prowadzona jest terminowo. Zwraca się uwagę na

kwestię związaną ze składaniem uzupełnień przez LGD na etapie oceny

A0. Średni czas złożenia uzupełnień dokumentacji przez LGD uległ

znacznemu wydłużeniu ze względu na sytuację epidemiologiczną.

Rodzaj operacji:
Liczba wniosków 

w ocenie (stan na 10.09.2020 r.)

Operacje inne 63

Rozwój działalności gospodarczej 76

Podejmowanie działalności gospodarczej 79

Granty 10

Operacje własne 6

Projekty współpracy 3

Razem 237

Ocena wniosków



Rodzaj operacji:

Liczba wniosków 
zarejestrowanych mieszczących 

się w limicie środków
(stan na 10.09.2020 r.)

Liczba wniosków 
zarejestrowanych oczekujących 

na zwolnienie środków
(stan na 10.09.2020 r.)

Operacje inne 44 15
Rozwój działalności 

gospodarczej
15 30

Podejmowanie 
działalności gospodarczej

30 67

Razem 89 112

Wnioski zarejestrowane.

Do SWM systematycznie są składane kolejne wnioski. Po pozytywnym

przejściu oceny A0 zostaną przekazane pracownikowi merytorycznemu

do oceny.

Poniższa tabela przedstawia liczbę wniosków zarejestrowanych

mieszczących się w limicie środków oraz liczbę wniosków

zarejestrowanych oczekujących na zwolnienie środków.



Nabory wniosków/liczba wniosków – 2020/2021

W tabeli uwzględniono uzgodnione nabory wniosków, których

zakończenie nastąpi po 15 września 2020 r. oraz informację
o planowanych naborach przekazaną przez LGD.

Rodzaj operacji:

Liczba naborów 
uzgodnionych z SWM 

planowanych do 
przeprowadzenia do 

końca 2020 r.

Liczba wniosków 
planowanych do 

złożenia w ramach 
uzgodnionych z 
SWM naborów.

Liczba naborów 
planowanych do 
przeprowadzenia 

przez LGD nie 
uzgodnionych z 

SWM.

Prognozowana 
liczba wniosków do 
złożenia w ramach 
planowanych do 
przeprowadzenia 

naborów.

Operacje inne 12 35 40 123

Rozwój działalności gospodarczej 7 19 15 57

Podejmowanie działalności 
gospodarczej

4 11 11 46

PO RiM 0 0 6 9

Razem 20 65 72 235



Granty, operacje własne.

W tabeli wskazano informacje na temat liczby wniosków planowanych do

złożenia - sporządzono na podstawie informacji przekazanej przez LGD.

Łączna kwota na jaką planują ogłosić nabory LGD (inne, rozwój,

podejmowanie, granty + operacje własne) zgodnie z przekazaną
informacją wynosi 24 409 581 zł. co stanowi około 10 % środków na

poddziałanie 19.2.

Rodzaj operacji: Liczba wniosków.

Grant 20

Operacja własna 31

Razem 51



Granty, operacje własne.

Na podstawie przekazanych przez LGD informacji dotyczących

planowanych do realizacji naborów oraz aktualnego stanu oceny

wniosków SWM na podstawie poprzednich doświadczeń planuje

wprowadzenie limitowania wniosków wpływających do urzędu. Mając na

uwadze powyższe oraz sprawną ocenę składanych wniosków SWM

będzie przesuwał terminy planowanych naborów w taki sposób aby

wpływ wniosków do SWM miał miejsce nie wcześniej niż koniec grudnia

początek stycznia.



Stan realizacji – umowy.



Stan realizacji – umowy 1/2.

LP. LGD
Środki na wdrażanie 

LSR  19.2 (EURO)
Środki na wdrażanie 

LSR  19.2 (PLN) 

Umowy 
(kwota obejmuje 

również umowy w 
przygotowaniu)

% kontraktacji 
19.2 (stan na 
18.06.2020 r.) 

% kontraktacji 
19.2 (stan na 
10.09.2020 r.)

1 Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju 1 747 500,00 € 6 990 000,00 zł 6 504 455,94 88% 93,05%

2
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu 

Wielickiego
2 025 000,00 € 8 100 000,00 zł 7 420 038,63 88% 91,61%

3 Podhalańska Lokalna Grupa Działania 1 842 500,00 € 7 370 000,00 zł 6 660 421,00 68% 90,37%

4 LGD „Korona Sądecka” 2 107 500,00 € 8 430 000,00 zł 7 552 122,70 81% 89,59%

5
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gorce-

Pieniny
1 447 500,00 € 5 790 000,00 zł 4 898 219,54 81% 84,60%

6
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna 

Ziemia Limanowska”
2 612 500,00 € 10 450 000,00 zł 8 653 626,91 77% 82,81%

7
Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna 

Grupa Działania
1 485 000,00 € 5 940 000,00 zł 4 827 502,58 70% 81,27%

8 Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska 1 315 000,00 € 5 260 000,00 zł 4 241 119,00 79% 80,63%

9
Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej 

Orawy
1 980 000,00 € 7 920 000,00 zł 6 352 607,41 73% 80,21%

10 Stowarzyszenie Dolina Karpia 1 845 000,00 € 7 380 000,00 zł 5 863 775,15 67% 79,45%

11
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Podbabiogórze”
2 250 000,00 € 9 000 000,00 zł 6 954 629,21 74% 77,27%

12 Zielony Pierścień Tarnowa 2 375 000,00 € 9 500 000,00 zł 7 154 003,04 65% 75,31%

13
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama 

Beskidu”
1 750 000,00 € 7 000 000,00 zł 5 256 794,04 72% 75,10%

14 Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego 1 417 500,00 € 5 670 000,00 zł 4 168 729,62 67% 73,52%

15 Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” 2 440 000,00 € 9 760 000,00 zł 7 039 280,36 71% 72,12%

16 „Gościniec 4 Żywiołów” 1 125 000,00 € 4 500 000,00 zł 3 232 473,94 70% 71,83%



Stan realizacji – umowy 2/2.

LP. LGD
Środki na wdrażanie 

LSR  19.2 (EURO)
Środki na wdrażanie 

LSR  19.2 (PLN) 

Umowy 
(kwota obejmuje 

również umowy w 
przygotowaniu)

% kontraktacji 
19.2 (stan na 
18.06.2020 r.) 

% kontraktacji 
19.2 (stan na 
10.09.2020 r.)

17 Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” 1 800 000,00 € 7 200 000,00 zł 5 080 606,35 54% 70,56%

18
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina 

Soły”
2 745 000,00 € 10 980 000,00 zł 7 640 865,19 65% 69,59%

19 Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa 1 800 000,00 € 7 200 000,00 zł 4 912 482,56 66% 68,23%

20 Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” 2 250 000,00 € 9 000 000,00 zł 6 037 913,97 56% 67,09%

21
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Płaskowyżu 

Proszowickiego „ProKoPaRa”
1 247 500,00 € 4 990 000,00 zł 3 337 427,40 67% 66,88%

22 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Raby 1 827 500,00 € 7 310 000,00 zł 4 839 043,81 65% 66,20%

23
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz -

Podhale
1 350 000,00 € 5 400 000,00 zł 3 516 943,00 63% 65,13%

24
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą 

Przemszą”
2 970 000,00 € 11 880 000,00 zł 7 733 837,50 61% 65,10%

25
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Wadoviana”
2 090 000,00 € 8 360 000,00 zł 5 426 918,47 59% 64,92%

26
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między 

Dalinem i Gościbią”
1 920 000,00 € 7 680 000,00 zł 4 975 316,93 64% 64,78%

27
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Turystyczna Podkowa”
1 800 000,00 € 7 200 000,00 zł 4 478 848,05 53% 62,21%

28 Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała 1 215 000,00 € 4 860 000,00 zł 2 881 125,31 57% 59,28%

29
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid 

Gorlicki”
2 635 000,00 € 10 540 000,00 zł 5 747 492,69 51% 54,53%

30
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jurajska 

Kraina”
1 350 000,00 € 5 400 000,00 zł 2 944 345,63 44% 54,52%

31 Blisko Krakowa 2 475 000,00 € 9 900 000,00 zł 4 858 277,01 41% 49,07%

32 Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” 1 900 000,00 € 7 600 000,00 zł 3 171 409,83 36% 41,73%



Umowy

• 49 wnioskodawców oczekuje na podpisanie 

umowy – wartość umów 5 033 928 zł. 

• 76 umów zostało rozwiązanych – wartość 
rozwiązanych umów 8 490 822 zł. 



Stan realizacji – wypłacone 

środki.



Stan realizacji – wypłacone środki 1/2

LP. LGD
Środki na 

wdrażanie LSR  
19.2 (EURO)

Środki na wdrażanie 
LSR  19.2 (PLN) 

Wypłacone 
środki

wypłacone 
środki 19.2 % 

(stan na 
18.06.2020 r.) 

wypłacone 
środki 19.2 % 

(stan na 
10.09.2020 r.)

1 Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju 1 747 500,00 € 6 990 000,00 zł 4 808 519,79 60,42% 68,79%

2 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny 1 447 500,00 € 5 790 000,00 zł 3 823 575,61 60,95% 66,04%

3 Podhalańska Lokalna Grupa Działania 1 842 500,00 € 7 370 000,00 zł 4 688 834,11 57,47% 63,62%

4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Raby 1 827 500,00 € 7 310 000,00 zł 4 446 977,55 45,80% 60,83%

5 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” 1 750 000,00 € 7 000 000,00 zł 4 257 889,44 48,03% 60,83%

6 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” 2 250 000,00 € 9 000 000,00 zł 5 412 105,80 49,83% 60,13%

7
Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa 

Działania
1 485 000,00 € 5 940 000,00 zł 3 558 884,08 51,88% 59,91%

8
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i 

Gościbią”
1 920 000,00 € 7 680 000,00 zł 4 361 002,75 55,17% 56,78%

9 Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 1 980 000,00 € 7 920 000,00 zł 4 385 323,10 48,02% 55,37%

10 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego 2 025 000,00 € 8 100 000,00 zł 4 467 724,47 28,41% 55,16%

11 Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” 2 440 000,00 € 9 760 000,00 zł 5 375 747,87 43,01% 55,08%

12
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Płaskowyżu 

Proszowickiego „ProKoPaRa”
1 247 500,00 € 4 990 000,00 zł 2 745 227,40 44,22% 55,01%

13 Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa 1 800 000,00 € 7 200 000,00 zł 3 863 191,97 36,61% 53,66%

14 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana” 2 090 000,00 € 8 360 000,00 zł 4 467 724,47 40,57% 53,44%

15 Stowarzyszenie Dolina Karpia 1 845 000,00 € 7 380 000,00 zł 3 892 643,28 43,26% 52,75%

16 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” 2 635 000,00 € 10 540 000,00 zł 5 493 687,63 46,94% 52,12%



Stan realizacji – wypłacone środki 2/2

LP. LGD
Środki na wdrażanie 

LSR  19.2 (EURO)
Środki na wdrażanie 

LSR  19.2 (PLN) 
Wypłacone środki

wypłacone 
środki 19.2 % 

(stan na 
18.06.2020 r.) 

wypłacone 
środki 19.2 % 

(stan na 
10.09.2020 r.)

17 Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego 1 417 500,00 € 5 670 000,00 zł 2 950 167,69 37,05% 52,03%

18 „Gościniec 4 Żywiołów” 1 125 000,00 € 4 500 000,00 zł 2 313 165,08 41,00% 51,40%

19 Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” 2 250 000,00 € 9 000 000,00 zł 4 458 351,68 32,43% 49,54%

20 LGD „Korona Sądecka” 2 107 500,00 € 8 430 000,00 zł 4 172 905,02 27,64% 49,50%

21
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą 

Przemszą”
2 970 000,00 € 11 880 000,00 zł 5 719 747,51 32,90% 48,15%

22
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina 

Soły”
2 745 000,00 € 10 980 000,00 zł 5 271 466,16 41,29% 48,01%

23
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna 

Ziemia Limanowska”
2 612 500,00 € 10 450 000,00 zł 4 473 847,62 37,87% 42,81%

24
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz -

Podhale
1 350 000,00 € 5 400 000,00 zł 2 309 244,75 35,77% 42,76%

25
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Turystyczna Podkowa”
1 800 000,00 € 7 200 000,00 zł 2 820 452 34,17% 39,17%

26 Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” 1 800 000,00 € 7 200 000,00 zł 2 573 222,46 29,47% 35,74%

27 Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska 1 315 000,00 € 5 260 000,00 zł 1 843 361 34,44% 35,04%

28 Zielony Pierścień Tarnowa 2 375 000,00 € 9 500 000,00 zł 3 298 734,19 29,34% 34,72%

29 Blisko Krakowa 2 475 000,00 € 9 900 000,00 zł 3 091 844,16 19,57% 31,23%

30 Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała 1 215 000,00 € 4 860 000,00 zł 1 427 610,70 15,37% 29,37%

31 Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” 1 900 000,00 € 7 600 000,00 zł 2 167 171,95 23,36% 28,52%

32
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jurajska 

Kraina”
1 350 000,00 € 5 400 000,00 zł 1 490 253,36 23,71% 27,60%



Zmiany w Lokalnych Strategiach 

Rozwoju (LSR) wynikające ze 

zmiany przypisów prawnych -

19.3, kurs euro.



Ostatnia zmiana z dnia 15 lipca 2020 r. rozporządzenia w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w
zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
dotyczyła m.in następujących kwestii:
- zwiększenia z 5% do 10% limitu środków możliwych do

wykorzystania przez LGD do realizacji tego poddziałania,
- uznanie za koszty kwalifikowalne wynagrodzenia osób

uczestniczących w realizacji operacji, które są zatrudnione
w LGD.

Aneks do umowy ramowej –
projekty współpracy. 



Zgodnie ze stanowiskiem ARiMR możliwe jest wykorzystanie
dodatkowych środków wynikających z „uwolnienia” kursu euro.
O powyższej możliwości byli już Państwo informowani w bieżącej
korespondencji (mail z dnia 30 lipca 2020 r.).

Aneks do umowy ramowej –
limity środków w euro 1/8. 



W związku ze skomplikowaniem procesu zmiany dokumentów
(m.in. LSR – Plan działania, Harmonogram naborów wniosków
o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR) w celu
wykorzystania różnicy kursowej zwraca się uwagę na następujące
kwestie:
- zmiana kursu euro – wpływ na wartość dostępnych środków,
- poziom realizacji LSR – wskaźników,
- przenoszenie środków ze zrealizowanych przedsięwzięć/

wskaźników,
- występowanie o wyliczenie dostępnych środków w euro

(czasochłonny proces),
- IZ do chwili obecnej nie dostarczyła sytemu/narzędzi, które

usprawniłyby wyliczenia w powyższym zakresie.

Aneks do umowy ramowej –
limity środków w euro 2/8. 



Aneks do umowy ramowej –
limity środków w euro 3/8. 

Analiza dostępności środków prowadzona jest w odniesieniu do
wszystkich projektów, których weryfikacja, ocena prowadzona jest
w SWM (WOPP,WOP) z uwzględnieniem protestów. Proces ten
uwzględnia wszystkie etapy oceny oraz realizacji wniosków.
Wprowadzenie wariantu umożliwiającego realizacje naborów
w euro dodatkowo przy wyliczaniu dostępnych środków wymaga
uwzględnienia kursu euro co wydłuża i komplikuje wyliczenia.



Aneks do umowy ramowej –
limity środków w euro 4/8. 

.
Decyzja LGD w zakresie „przejścia na euro” powinna być
poprzedzona szeroką analizą zakresu zmian w dokumentach LGD,
Powyższe wymaga aktualizacji LSR oraz harmonogramu
planowanych naborów. SWM zwraca uwagę na konieczność
utrzymania a nawet przyspieszenia tempa wdrażania LSR (niestety
nadal w części naborów pojawiają się wnioski niewystarczająco
przygotowane przez potencjalnych beneficjentów, które na etapie
oceny merytorycznej pozostawiane są bez rozpatrzenia lub
wydawane są do nich odmowy przyznania pomocy).



Aneks do umowy ramowej –
limity środków w euro 5/8. 

SWM sugeruje wykorzystanie możliwości przejścia na euro
w sytuacji, gdy stan realizacji LSR jest już zaawansowany –
np. suma kontraktacji wynosi ponad 90%, a suma
wypłaconych środków przekracza 65%. W takim przypadku
możliwe jest „bezpieczne” przenoszenie pozostałych środków ze
zrealizowanych wskaźników i ogłoszenie ostatnich naborów z ich
wykorzystaniem oraz uwzględnieniem uwolnionego kursu.



Aneks do umowy ramowej –
limity środków w euro 6/8. 

Takie rozwiązanie pozwoliłoby na zredukowanie liczby
potencjalnych naborów wniosków, a co za tym idzie pozwoliłoby na
utrzymanie tempa oceny wniosków w UMWM.
Należy dodać, iż w sytuacji, gdy procent wypłaconych środków jest
niski, znaczna część środków (zakontraktowanych) jest przeliczana
według kursu zgodnie z zapisami przedmiotowej procedury co
niesie za sobą ryzyko wahań w wartości limitu dostępnych
środków, co w przypadku spadku kursu euro może skutkować
brakiem środków na etapie podpisywania umowy z wnioskodawcą.



Aneks do umowy ramowej –
limity środków w euro 7/8. 

W związku z tym, iż LGD nie mają obowiązku uzgadniania terminu
naboru wniosków w ramach realizowanych grantów oraz
uzgadniania terminu zamieszczania informacji o zamiarze realizacji
operacji własnej ARiMR rozpocznie prace nad zmianą
procedur/wytycznych wyliczania dostępnych środków tak, aby
uwzględniała powyższe. ARiMR zapowiedziała ponadto
aktualizację procedury oceny wniosków w zakresie weryfikacji
dostępnych środków z uwzględnieniem kwot w euro.



Aneks do umowy ramowej –
limity środków w euro 8/8. 

.
Z uwagi na złożoność i zmienny charakter wyliczeń kwot
dostępnych w euro (zależność od aktualnego kursu euro), oraz
planowaną przez ARiMR aktualizację procedur sugerujemy
występowanie do SWM o sprawdzenie dostępności środków w
euro jedynie w przypadku rzeczywistej chęci LGD do
przechodzenia na walutę euro z uwzględnieniem
przedstawionych wartości progowych dotyczących realizacji
LSR.



Cele Lokalnych Grup Działania

na rok 2020 i 2021.



Cele Lokalnych Grup Działania (LGD) na rok 2020:

1. Zdeklarować chęć wykorzystania środków na projekty
współpracy do 5% lub 10 % (zmiana LSR).

2. Uruchomienie środków dla operacji grantowych i własnych
zadeklarowanych do realizacji do końca sierpnia I kwartału 2021
roku.

3. Uruchomić wszystkie środki na projekty współpracy zapisane
w LSR do końca III kwartału października 2020 r.

4. Uruchomić wszystkie środki ujęte w ramach II kamienia
milowego na 19.2 pozostałe w dyspozycji LGD zapisane
w LSR do końca I kwartału IV kwartału 2020 r.
(przeprowadzenie naborów)

5. Dostarczyć do SWM do dnia 30 września 2020 roku
potwierdzenie wykonania działań zapisanych w programie
naprawczym.



Cele Lokalnych Grup Działania (LGD) na rok 2020:

5. Uruchomić wszystkie dostępne środki (w tym w ramach
III kamienia milowego) na 19.2 pozostałe w dyspozycji LGD
zapisane w LSR do końca I kwartału 2021 r. (przeprowadzenie
naborów).

6. Rozważyć możliwość zmiany LSR pod kątem waluty euro
(weryfikacja dostępnych środków, przesunięcia środków,
zmiany wskaźników) do końca 2020 r.

7. Wyeliminować wnioski odrzucone przez SWM na etapie oceny
A0 - weryfikacji oceny dokonanej przez radę.

8. Wyeliminować wnioski objęte doradztwem, które zostały
odrzucone na ocenie merytorycznej.

9. Wyeliminować protesty, co do których SWM podważa decyzję
Rady.



Cele Lokalnych Grup Działania (LGD) na rok 2021:

1. Uruchomić wszystkie dostępne środki na 19.2 pozostałe
w dyspozycji LGD zapisane w LSR do końca I kwartału 2021 r.
(zakończony nabór wniosków).

2. Monitorowanie procesu realizacji – rozliczania wniosków przez
beneficjentów.

3. Analiza dotycząca możliwości przeprowadzenia ewaluacji
strategii rozwoju kierowanego przez społeczność.



Harmonogram realizacji planu 

komunikacji, planu szkoleń.



Bieżąca aktualizacja Harmonogram realizacji planu komunikacji.

• Harmonogram realizacji planu komunikacji powinien być
zgodny z załącznikiem nr 5 Plan komunikacji do LSR.

• W celu usunięciu z Harmonogramu (…) działania
komunikacyjnego najpierw należy wprowadzić zmiany
w załączniku nr 5 Plan komunikacji zgodnie z § 10 ust. 6 pkt 1

umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność (jeśli dotyczy).

• SWM nie będzie akceptował zmian dotyczących działań,
których termin realizacji minął na dzień złożenia aktualizacji
Harmonogram (…).

• LGD powinna wystąpić do SWM z aktualizacją Harmonogramu
(…) w terminie umożliwiającym jego weryfikację. Aktualizację
Harmonogramu (…) w celu usprawnienia jego weryfikacji
należy również wysłać drogą mailową. O zasadach aktualizacji
Harmonogramu (…) byli Państwo informowani na poprzednich
szkoleniach oraz w korespondencji mailowej.



Bieżąca aktualizacja załącznika nr 7 do umowy.

Zwraca się uwagę na bieżącą aktualizację załącznika nr 7 do
umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność – Plany szkoleń dla
członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD.



Projekty współpracy.



Projekty współpracy 

• Zapisy umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nie
obejmują weryfikacji poziomu realizacji wskaźników w ramach
poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań
w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

• Kwestia poziomu realizacji przez LGD projektów współpracy
może być brana pod uwagę w przyszłej perspektywie podobnie
jak miało to miejsce w ostatnim konkursie na wybór strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.



Projekty współpracy 

• Od początku obecnej perspektywy złożono 22 projekty
współpracy.

• Obecny stan oceny wygląda następująco (wnioski):
 5 – odmowa przyznania pomocy,
 2 – pozostawione bez rozpatrzenia,
 1 – umowa rozwiązana,
 8 – umowa,
 3 – wycofane,
 3 – w trakcie weryfikacji,

W najbliższym czasie planowane jest złożenie 8 rowerowych
projektów współpracy na łączną kwotę ponad 8 mln zł.



Nowelizacja rozporządzenia 19.2

W dniu 9 września 2020 roku zostało ogłoszone  w Dzienniku Ustaw 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020"



Istotne zmiany w rozporządzeniu dla beneficjentów poddziałania
19.2 :
• Skrócenie okresu dotyczącego warunku niewykonywania

działalności gospodarczej z 2 lat na 3 miesiące
poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy -
§ 5 ust.1 pkt.1 lit. b usunięto obowiązek weryfikacji

przedmiotowego warunku przez Instytucje wdrażające w
CEIDG.

• wprowadzono zmianę zobowiązania umownego polegającego
na podjęciu i wykonywaniu działalności gospodarczej,
zgłoszeniu i podleganiu ubezpieczeniu emerytalnemu,
ubezpieczeniom rentowym i ubezpieczeniu wypadkowemu i
utrzymaniu 1 miejsca pracy przez łącznie 2 lata w okresie od
dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upłyną 2 lata do dnia
wypłaty płatności. – warunek dotyczy tylko beneficjentów
realizujących operacje w ramach typu operacji „Podejmowanie
działalności gospodarczej - § 5 ust.1 pkt.2 lit. a oraz b
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• Uchylono przepis dotyczący utrzymania miejsc pracy
w zakresie operacji polegających na rozwijaniu działalności
gospodarczej - § 7 ust.1 pkt.2 uchyla się lit. b

• W związku ze zmianami w ustawie o krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie płatności osoby ubiegające
się o pomoc ze środków UE , administrowanych przez ARiMR
mogą ubiegać się o własny numer identyfikacji . Aktulane
przepisy uniemożliwiały to i beneficjenci byli zobowiązani do
posługiwania się numerem identyfikacyjnym nadanym
współmałżonkowi lub współposiadaczowi gospodarstwa rolnego
- § 19 ust.1 uchyla się lit. a

• Zmieniono przepis mówiący o konieczności  składania 
wniosków o przyznanie pomocy bezpośrednio do LGD, daje to 
możliwość wnioskodawcom składa wniosków w innej formie  -
§ 20 ust.1  skreśla się wyraz „bezpośrednio”
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• Możliwość złożenia biznesplanu na informatycznym nośniku
danych (CD lub DVD) - § 20 ust.2 lit. a

• Dodano dodatkowe zobowiązanie umowne dotyczące
zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w
umowie (weksel) - niniejsza zmiana podyktowana jest
nowelizacją art. 37a ustawy PROW zmienionej dnia 24 lipca
2020 roku - § 27 ust.1 dodaje się pkt.10 oraz uchylono w § 28 ust.

od 1 do 3
• wprowadzono zmianę zobowiązania umownego polegającego na

podjęciu i wykonywaniu działalności gospodarczej, zgłoszeniu i
podleganiu ubezpieczeniu emerytalnemu, ubezpieczeniom
rentowym i ubezpieczeniu wypadkowemu i utrzymaniu 1 miejsca
pracy przez łącznie 2 lata w okresie od dnia zawarcia umowy
do dnia, w którym upłyną 2 lata do dnia wypłaty płatności. –
warunek dotyczy tylko beneficjentów realizujących operacje
w ramach typu operacji „Podejmowanie działalności gospodarczej
- § 27 ust.1a pkt.1 lit. a oraz b oraz dodany ust. 1aa
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• Wprowadzono przepis wprowadzający korzystne rozwiązanie dla

beneficjentów pobierających zasiłek macierzyński. W przypadku zbiegu

tytułów do ubezpieczeń społecznych, beneficjent nie będzie

zobowiązany do płacenia składek z tytułu wykonywania działalności

gospodarczej na zasadzie dobrowolności przez okres podlegania

składkom z tytułu zasiłku macierzyńskiego, a zatem uznaje się że
zobowiązanie w tym przypadku zostanie przez beneficjenta uznane za

zrealizowane zarówno na etapie rozliczenia 2 transzy czy też na etapie
okresu trwałości operacji końcowej - § 27 dodaje się ust.1ab

• Wprowadzono przepis który umożliwia beneficjentom zaliczenie

opłacani a własnych składek na potrzeby realizacji zobowiązania

umownego dot. utrzymania miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty
średnioroczne - § 27 dodaje się ust.1ac

• w zakresie podejmowania działalności gospodarczej uchylono

zobowiązanie umowne do osiągniecia przez beneficjenta 30%

zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu

sprzedaży produktów i usług do dnia w którym upłynie rok od dnia
wypłaty płatności końcowej- § 27 ust.1a uchyla się pkt 2



• w zakresie rozwoju działalności gospodarczej uchylono
zobowiązanie umowne do osiągniecia przez beneficjenta 30%
zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego
poziomu sprzedaży produktów i usług do dnia w którym upłynie
rok od dnia wypłaty płatności końcowej. Dodatkowo dokonano
zmiany zapisu brzmienia przepisu na korzyść beneficjentów w/w
typu operacji poprzez odejście od rozwiązania który
zobowiązywał beneficjentów w okresie trwałości do utrzymania
momentu bazowego oraz nowych utworzonych miejsc pracy
zadeklarowanych na etapie przyznania pomocy. Znowelizowany
przepis mówi jednie o obowiązku utrzymania co najmniej
1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne,
przez okres w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności
końcowej- zmienia się § 27 ust.1b
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• Doprecyzowano przepis mówiący jakie warunki beneficjent powinien spełnić aby

rozliczyć wniosek o wypłatę pierwszej oraz drugiej transzy w ramach typu

operacji podejmowanie działalności gospodarczej

- Pierwsza transza zostanie wypłacona jeśli beneficjent udokumentuje podjęcie

działalności gospodarczej poprzez przedstawienie wpisu do Centralnej
Ewidencji Działalności Gospodarczej - § 29 ust.1 pkt 1 lita a, uchyla się lit b

- Druga transza zostanie wypłacona jeśli beneficjent przedstawi dokumenty

obrazujące zgłoszenie się do ubezpieczeń emerytalno – rentowych oraz

ubezpieczenia wypadkowego. Natomiast w przypadku zbiegi tytułow

ubezpieczeń wynikających z pobierania przez beneficjenta zasiłku

macierzyńskiego przedstawienie dokumentu potwierdzającego zgłoszenie do

ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku, gdy w ramach operacji beneficjent

zadeklarował utworzenie miejsca pracy wówczas zobowiązany jest do

przedstawienia na etapie rozliczania 2 transzy dokumentów potwierdzających

zatrudnienie pracownika – umowa o prace oraz dokumenty potwierdzające

zgłoszenie składek z tytułu umowy o parce do ZUS. W przypadku, gdy

beneficjent nie jest wstanie zatrudnić pracownika zobowiązanie uznaje się za

spełnione jeśli sam podejmie działalność gospodarcza i zgłosi się do

ubezpieczeń emerytalnych rentowych i ubezpieczenia wypadkowego
- § 29 ust.1 pkt 2
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• Uchylono zobowiązanie beneficjenta do poniżenia kosztów kwalifikowalnych na

podstawie przepisów Ustawy o Rozwoju Obszarów Wiejskich okrajających

konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy i przepisów wydanych na podstawie art.
43 a ust.6 w/w ustawy - w § 29 ust.3 pkt 1 uchyla się tiret 2

• przepisy w znowelizowanym rozporządzeniu dotyczące przyznawania pomocy

finansowej stosuje się do spraw wszczętych w terminach składania wopp które

rozpoczęły swój bieg i nie zakończyły go przed dniem wejścia w życie

niniejszego rozporządzenia.

• Przepisy w znowelizowanym rozporządzeniu dotyczące wypłaty środków

finansowych oraz operacji znajdujących się w okresie trwałości obowiązują dla

od dnia wejścia w życie znowelizowanego rozporządzenia tj. 10.09.2020 roku.

• Zmiany wynikające znowelizowanego rozporządzenia zostaną wprowadzone do

zawartych umów z wszystkimi beneficjentami poddziałania 19.2 niezwłocznie

po otrzymaniu projektu aneksu ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa.
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LGD w uzgodnieniu z SWM ma możliwość przeprowadzania
naborów przy pomocy platformy ePUAP jednak ww. rozwiązanie
z uwagi na brak stosownych regulacji oraz poziom komplikacji nie
jest rekomendowane przez SWM. LGD nie ma obowiązku
używania ww. narzędzia podczas naborów.

W przypadku gdy kwota przyznania pomocy w LSR oraz
w kryteriach wyboru operacji dla przedsięwzięć dotyczących
przedsiębiorczości są powiązane z liczbą utworzonych miejsc
pracy, LGD na etapie ogłoszenia naboru nie ma możliwości
odstąpienia od ww. warunków.

Interpretacje MRiRW, ARiMR, korespondencja SWM dotycząca
bieżącej sytuacji.



Informacje te należy przekazywać na bieżąco beneficjentom.
Pozwoli to na usprawnienie realizacji LSR.

Informacje te dotyczyły również zatrudnienia pracowników
w łącznym wymiarze określonym odpowiednio dla danej LGD oraz
ponoszenia kosztów ich zatrudnienia w przypadku poddziałania
19.4.

Interpretacje MRiRW, ARiMR, korespondencja SWM dotycząca
bieżącej sytuacji.



Interpretacje MRiRW, ARiMR, korespondencja SWM dotycząca
bieżącej sytuacji.

SWM pismem z dnia 27 maja 2020 roku wystąpił do ARiMR z prośbą
o zajęcie stanowiska w kwestii dotyczącej aneksowania umów

w ramach poddziałania 19.2 w odniesieniu do realizacji

LSR. Wnioski o aneks składane przez beneficjentów mogą mieć
wpływ m.in. na:

• zgodność operacji z LSR, w tym zgodność z programem (cele

szczegółowe, przedsięwzięcia, wskaźniki produktu),

• zgodność z ogłoszeniem (dodatkowe warunki udzielania wsparcia),

• wynik oceny punktowej w ramach zgodności z lokalnymi kryteriami

(minimum punktowe),

• ustalenie kwoty wsparcia (uzależnienie kwoty wsparcia od realizacji

wskaźnika, liczby etatów),



Interpretacje MRiRW, ARiMR, korespondencja SWM dotycząca
bieżącej sytuacji.

• inne zapisy indywidualnie dla każdego LGD zawarte

w procedurach, ogłoszeniu o naborze, kryteriach mające wpływ na

wynik oceny,

• realizację wskaźników oraz wydatkowanie środków zaplanowanych

w ramach II kamienia milowego.

SWM do powyższych zmian zakłada podejście probeneficjenckie.

Należy mieć na uwadze, iż ważne jest aby LSR, jak i zgodne

z nim operacje, były realizowane, pomimo zaistniałej sytuacji,

z wykorzystaniem dostępnych narzędzi.

SWM do dnia dzisiejszego nie uzyskał jeszcze odpowiedzi na
przedmiotowe pismo.



Interpretacje MRiRW, ARiMR, korespondencja SWM dotycząca
bieżącej sytuacji.

SWM w dniu 2 września 2020 roku wystosowało pismo do Ministerstwa

Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące interpretacji zapisów aneksu do

umowy w ramach podziałania 19.2 w zakresie zwiększenia kwoty

pomocy. W szczególności w kwestiach dotyczących przedmiotowego

zwiększenia i jego w pływu na:

• zgodność operacji z LSR, w tym zgodność z programem (cele
szczegółowe, przedsięwzięcia, wskaźniki produktu),

• zgodność z ogłoszeniem (dodatkowe warunki udzielania wsparcia),
• wynik oceny punktowej w ramach zgodności z lokalnymi kryteriami

(minimum punktowe),
• ustalenie kwoty wsparcia (uzależnienie kwoty wsparcia od realizacji

wskaźnika, liczby etatów),
• inne zapisy indywidualnie dla każdego LGD zawarte w procedurach,

ogłoszeniu o naborze, kryteriach mające wpływ na wynik oceny,
• realizację wskaźników.



Interpretacje MRiRW, ARiMR, korespondencja SWM dotycząca
bieżącej sytuacji.

Dodatkowe wątpliwości budzi fakt :

• brak doprecyzowania zapisów dotyczących górnej granicy do której

takie zwiększenie może mieć miejsce,

• brak określenia źródła środków stanowiących pokrycie zwiększenia

kwoty,

• brak odniesienia się do warunku 50% budżetu LSR na miejsca pracy,

• brak odniesienia do wpływu na ocenę w ramach kryteriów,

dotyczących utworzenia miejsca pracy,

• brak odniesienia do maksymalnej kwoty przewidzianej w ramach

naboru (limit dla naboru) oraz ustalonych przez LGD dodatkowych

warunków wsparcia,

• brak określenia czy SWM może odmówić zwiększenia kwoty

wsparcia mimo zgody LGD.



Interpretacje MRiRW, ARiMR, korespondencja SWM dotycząca
bieżącej sytuacji.

Równocześnie w dniu 2 września 2020 roku dokonano zmiany

w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków i trybu

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego

przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014–2020. Zmiany te dotyczą w szczególności :

• zapisów mówiących o nie wykonywaniu działalności

gospodarczej przynajmniej 3 miesiące wstecz w przypadku

wnioskodawców składających wnioski na utworzenie działalności

gospodarczej (wcześniej 2 lata).



Interpretacje MRiRW, ARiMR, korespondencja SWM dotycząca
bieżącej sytuacji.

• zapisów dotyczących utworzenia i utrzymania miejsc pracy oraz

kwestii związanych z zasiłkiem macierzyńskim

• braku możliwości posługiwania się numerem identyfikacyjnym

małżonka przez wnioskodawcę
• braku obowiązku podpisywania weksla w dniu podpisania umowy

w siedzibie SW

• Wprowadzenia możliwości tego iż wnioski nie muszą być składane

bezpośrednio w siedzibie LGD (składanie wniosków poprzez

ePUAP). W przypadku składania wniosku bezpośrednio w siedzibie

LGD występuje obowiązek składania biznesplanu na elektronicznym

nośniku danych.





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 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków UE w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020


