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Założenia Strategii Rozwoju 
Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność  



Cele strategii RLKS 

Cel ogólny 1: Wzrost gospodarczy w oparciu o rozwój turystyki i wsparcie 
przedsiębiorczości na obszarze Krainy Wzgórz Trzebnickich 

Cele szczegółowe  Przedsięwzięcia  

1.1. Wzrost atrakcyjności turystycznej w  
oparciu o produkty lokalne i walory  
przyrodniczo - kulturowe obszaru 
 

I. „Kraina Wzgórz Trzebnickich zaprasza” 
 

1.2. Zwiększenie poziomu 
przedsiębiorczości mieszkańców oraz 
tworzenie miejsc pracy na obszarze  
 

II. „Przedsiębiorczo dla obszaru”  
 



Cele strategii RLKS 

Cel ogólny 2. Wysoka jakość życia mieszkańców Krainy Wzgórz Trzebnickich 

Cele szczegółowe  Przedsięwzięcia  

2.1. Wsparcie działań na rzecz integracji i 
aktywizacji społeczności lokalnych oraz 
wzmocnienia kapitału społecznego 
 

III. „Aktywni i zorganizowani mieszkańcy  
działający na rzecz swojej małej ojczyzny”  
 

2.2. Wzmocnienie tożsamości 
mieszkańców z obszarem  
 

IV. „Kraina Wzgórz Trzebnickich naszym 
wspólnym domem” 
 



Zakres i budżet przedsięwzięć  

Przedsięwzięcia Zakres operacji 

Sposób realizacji 

(konkurs, projekt 

grantowy, operacja 

własna, projekt 

współpracy, 

aktywizacja itp.) 

  

  

  

I. „Kraina Wzgórz Trzebnickich 

zaprasza” 

  

Podejmowanie działalności 
Konkurs 

(300 000 zł) 

Rozwijanie działalności  
Konkurs 

(200 000 zł) 

Niekomercyjna infrastruktura 
Konkurs 

 (1 750 000 zł) 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego  
Konkurs  

(200 000 zł) 

II. „Przedsiębiorczo dla obszaru” 

Podejmowanie działalności 

Konkurs 

(1 100 000 zł) 

  

Rozwijanie działalności  

Konkurs 

(1 200 000 zł) 

  

Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa 

lokalnego  

  

Konkurs 

(1 000 000 zł) 

  

Współpraca między podmiotami wykonującymi 

działalność gospodarczą  

Konkurs 

(100 000 zł) 



Zakres i budżet przedsięwzięć  

Przedsięwzięcia Zakres operacji 

Sposób realizacji 

(konkurs, projekt 

grantowy, operacja 

własna, projekt 

współpracy, 

aktywizacja itp.) 

III. „Aktywni i zorganizowani 

mieszkańcy działający na rzecz swojej 

małej ojczyzny” 

Niekomercyjna infrastruktura  
Projekt grantowy 

(300 000 zł) 

Wzmocnienie kapitału społecznego  
Projekt grantowy 

(300 000 zł) 

Promowanie obszaru objętego LSR  
Projekt grantowy 

(300 000 zł) 

Wzmocnienie kapitału społecznego 
Projekt grantowy 

(300 000 zł) 

Wzmocnienie kapitału społecznego 
Konkurs  

(1500 000 zł) 

IV. „Kraina Wzgórz Trzebnickich 

naszym wspólnym domem” 
Zachowanie dziedzictwa lokalnego  

Konkurs  

(400 000 zł) 



Zakres wsparcia  
(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 PROW na 

lata 2014 – 2020)  



Zakres wsparcia 

• wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy 
społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian 
klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; 

• rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR przez: 

a) podejmowanie działalności gospodarczej, 

b) tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego 
produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w 
których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, 
przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub 
zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym 
podstawą działalności tego przedsiębiorstwa jest przetwarzanie, 

c) rozwijanie działalności gospodarczej, 

d) podnoszenie kompetencji osób realizujących powyższe operacje, 



Zakres wsparcia 

• wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność 
gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR: 

a) w ramach krótkich łańcuchów dostaw, lub 

a) w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub 

b) w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych; 

• rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem 
operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych 
zakresem wsparcia w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi 
na obszarach wiejskich; 

• zachowania dziedzictwa lokalnego; 



Zakres wsparcia 

• budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej; 

• budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, 
które: 

a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są 
świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze 
lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo 

b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów; 

• promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. 



Beneficjenci 

• Osoby fizyczne – pełnoletni obywatele państwa 
członkowskiego UE, mający miejsce zamieszkania na 
obszarze wiejskim objętym LSR, albo miejsce 
oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność 
gospodarczą, wpisanym do CEIDG, znajduje się na 
obszarze wiejskim objętym LSR.  

• Osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z 
wyłączeniem województw, ich związki bądź ich 
jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, 
spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe. 

• Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną. 



Forma pomocy 

Forma wsparcia: 

• Pomoc ma formę refundacji części lub całości 
kosztów kwalifikowalnych. 

• W przypadku operacji polegających na 
rozpoczęciu prowadzenia działalności 
gospodarczej pomoc ma formę płatności 
zryczałtowanej (premii). 

• Pomoc ma charakter pomocy de minimis. 



Limity pomocy 

Limit na operację i beneficjenta: 
• rozwijanie działalności gospodarczej i inne zakresy w wyjątkiem inkubatora 

i rozpoczynania działalności gospodarczej: 300 tys. Zł 
• inkubatory przetwórstwa lokalnego: 500 tys. zł, z tym, że na operacje w 

innym zakresie limit ten wynosi 300 tys. zł (limit jest pomniejszany o środki 
wykorzystane na rozwijanie działalności gospodarczej) 

• rozpoczęcie działalności gospodarczej: 100 tys. zł 
 
Całkowita wartość operacji realizowanych poza projektem grantowym wynosi 

co najmniej 50 tys. zł 
 
Wartość grantu wynosi nie więcej niż 25 tys. zł 
 
Jednostki sektora finansów publicznych (JSFP) – nie określono limitów. 



Intensywność pomocy 

Intensywność pomocy wynosi do 100%, z 
wyjątkiem: 

- podmiotu wykonującego działalność 
gospodarczą, do której stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej - do 70% 

- jednostek sektora finansów publicznych – 
63,63%. 



Koszty kwalifikowalne 

Koszty które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz 
racjonalne i obejmują koszty: 

 
1) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013 (tj. 

związane z kosztami budowy, nabycia, włącznie z leasingiem lub modernizacji 
nieruchomości, lub kosztami zakupu lub leasingu nowych maszyn i wyposażenia do 
wartości rynkowej majątku), takie jak: 

- honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w 
zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia 
wykonalności; 

Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości 
nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji. 

 
2) zakupu robót budowlanych lub usług, 
 
3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, 

licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub 
znaków towarowych, 



Koszty kwalifikowalne 

4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 
 
5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w 

zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego – również używanych maszyn 
lub wyposażenia, stanowiących eksponaty, 

 
6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów 

osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z 
kierowcą, 

Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty zakupu środków transportu są 
ustalane w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów 
kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne. 

 
7) zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5) i 6), w tym materiałów, 



Koszty kwalifikowalne 

8)    wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych 
z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez 
beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych 
pracowników – w przypadku operacji w zakresie tworzenia lub rozwoju 
inkubatorów przetwórstwa lokalnego i wspierania współpracy między podmiotami 
wykonującymi działalność gospodarczą, 

 
9) podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 

1303/2013 (podatek od wartości dodanej (VAT), z wyjątkiem podatku którego nie 
można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT) 

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, o którym 
mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013. 

 
W przypadku projektu grantowego do kosztów kwalifikowalnych zalicza się wyłącznie 

granty. 



Refundacja kosztów kwalifikowalnych 

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały: 
1) poniesione: 
a) od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów 

ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r., 
b) zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie 

mają zastosowania – w wyniku wyboru przez beneficjenta wykonawców 
poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym 
operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru określonego w 
umowie, 

c) w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, 
bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. 
złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowego; 

2) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich 
identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa 
w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013. 



Wkład rzeczowy 

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, o którym 
mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013. 

 

Wkłady rzeczowe w formie robót budowlanych, towarów, usług, gruntów i 
nieruchomości, w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce 
potwierdzonych fakturami lub dokumentami o równoważnej wartości dowodowej, 
mogą stanowić wydatki kwalifikowalne jeżeli: 

• wydatki publiczne wypłacane na rzecz operacji obejmujące wkłady rzeczowe nie 
przekraczają łącznych wydatków kwalifikowanych, z wyłączeniem wkładów 
rzeczowych, na zakończenie operacji; 

• wartość przypisana wkładom rzeczowym nie przekracza kosztów ogólnie przyjętych 
na danym rynku; 

• wartość i dostarczenie wkładów rzeczowych mogą być poddane niezależnej ocenie 
i weryfikacji; 



Wkład rzeczowy 

• w przypadku udostępnienia gruntu lub nieruchomości można dokonać płatności w 
gotówce do celów umowy leasingu o nominalnej rocznej wartości 
nieprzekraczającej jednej jednostki waluty państwa członkowskiego. 

• w przypadku wkładów rzeczowych w formie nieodpłatnej pracy wartość takiej 
pracy jest określana z uwzględnieniem zweryfikowanego czasu poświęconego na 
pracę i wysokości wynagrodzenia za pracę równoważną. 

• wartość gruntu lub nieruchomości musi być poświadczana przez niezależnego, 
wykwalifikowanego eksperta lub należycie upoważniony organ urzędowy. 

• wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn 
liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w 
gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono 
wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168. 



Warunki kwalifikowalności (1) 

• W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności 
gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki powinny być spełnione przez 
wszystkich wspólników tej spółki. 

• W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje 
działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot 
ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu 
przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 

• Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer 
identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. W 
przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności 
gospodarczej w formie spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer 
identyfikacyjny został nadany spółce. 



Warunki kwalifikowalności (2) 

• O pomoc może ubiegać się również: 
- gmina, która nie ma siedziby na obszarze wiejskim objętym LSR, jeżeli jej obszar jest 

obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację. 
- powiat, który nie ma siedziby na obszarze wiejskim objętym LSR, jeżeli przynajmniej 

jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu ma siedzibę na obszarze wiejskim 
objętym LSR. 
 

• Warunek posiadania siedziby na obszarze wiejskim objętym LSR nie dotyczy LGD. 
 

• W przypadku operacji polegających a podejmowaniu działalności gospodarczej, o 
pomoc może ubiegać się wyłącznie pełnoletni obywatele państwa członkowskiego 
UE, mający miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR. 
 

• W przypadku operacji w zakresie wspierania współpracy między podmiotami 
wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR, o 
pomoc nie będzie się mógł ubiegać się podmiot wykonujący działalność 
gospodarczą w formie spółki cywilnej. 



Warunki kwalifikowalności (3) 

• koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków 
publicznych; 

       Wyjątek: operacja realizowana przez JSFP lub OPP, będącą organizacją 
pozarządową w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z art. 59 ust. 8 
rozporządzenia nr 1305/2013 (Wydatki współfinansowane przez EFRROW nie są 
współfinansowane w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności 
lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego); 

 
• operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu 

rzeczowego zgodnie z ZRF, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów 
kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po 
zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz 
nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.; 
 

• operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na 
obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej 
na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek 
będzie zlokalizowany poza tym obszarem; 



Warunki kwalifikowalności (4) 

• inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej 
własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy 
lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej 
przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia 
trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013; 
 

• operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z 
biznesplanem; 

       Nie dotyczy operacji, która będzie realizowana wyłącznie w zakresie: wzmocnienia kapitału 
społecznego albo zachowania dziedzictwa lokalnego albo budowy lub przebudowy 
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej 
albo budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych albo promowania 
obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. 

 
• minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych; 



Warunki kwalifikowalności (5) 

• podmiot ubiegający się o wsparcie: 
a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do 

operacji, którą zamierza realizować, lub 
b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza 

realizować, lub 
c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza 

realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub 
d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza 

realizować; (nie dotyczy operacji w zakresie podejmowania działalności 
gospodarczej). 

 
• realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych. 

 
• została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, 

jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi (nie dotyczy 
operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej). 



Warunki kwalifikowalności (6) 

• W przypadku gdy operacja będzie realizowana w zakresie rozwijania 
działalności gospodarczej oraz polega wyłącznie na tworzeniu lub 
rozwijaniu ogólnodostępnych i niekomercyjnych inkubatorów 
przetwórstwa lokalnego, biznesplan, nie zakłada osiągania zysków z 
działalności prowadzonej w ramach tych inkubatorów. 

• W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie 
danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym 
operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w 
wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy 
uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów. 

• Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji 
polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów 
budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków 
zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR. 



Warunki kwalifikowalności (7) 

Pomoc nie jest przyznawana na: 
• operacje służące zaspokajaniu partykularnych potrzeb beneficjenta; 
• organizację operacji cyklicznych, za wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl 

wydarzeń lub specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR; 
• promocję indywidualnych przedsiębiorców, ich produktów i usług. 
• Podmiotowi na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pomoc przysługuje raz w 

okresie realizacji Programu. 
• Podmiotowi, który otrzymał pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

pomoc na rozwój tej działalności może być przyznana nie wcześniej niż po upływie 
2 lat od dnia przyznania tej pomocy. 

• Podmiotowi, który otrzymał pomoc w ramach poddziałania „Pomoc na inwestycje 
w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych” pomoc w zakresie 
przetwórstwa nie może być przyznana. 

• Jeden przedsiębiorca nie może uzyskać wsparcia zarówno na utworzenie 
inkubatorów przetwórstwa lokalnego, jak i na tworzenie lub rozwój 
przedsiębiorczości w zakresie przetwórstwa. 



Projekty grantowe 

Jest przyznawana, jeżeli: 
 1) wartość każdego zadania służącego osiągnięciu celu 

projektu grantowego, jakie ma być zrealizowane przez 
grantobiorcę, nie będzie wyższa niż 50 tys. zł. oraz 
niższa niż 5 tys. zł  

2) w ramach projektu grantowego jest planowane 
wykonanie co najmniej dwóch zadań  

• Pomoc nie jest przyznawana na projekt grantowy w 
zakresie rozwoju przedsiębiorczości i wspierania 
współpracy między podmiotami wykonującymi 
działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym 
LSR. 



Projekty grantowe 

Do przyznawania pomocy na projekt grantowy nie stosuje się następujących 
warunków: 

- inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej 
własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie 
pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie 
pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania 
zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013; 

- operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z 
biznesplanem; 



Projekty grantowe 

- podmiot ten wykaże, że: 

a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do 
operacji, którą zamierza realizować, lub 

b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza 
realizować, lub 

c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza 
realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub 

d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza 
realizować; 



Najważniejsze kroki beneficjenta 



Jakie podjąć pierwsze kroki? 

• Śledzić stronę LGD www.krainawzgorz.pl  

 

• Na stronie pojawią się wzory wniosków, 
dokumentacja, ogłoszenia o konkursie, etc.  

 

• Zapoznać się z strategią i lokalnymi kryteriami 
wyboru operacji – wstępna weryfikacja pomysłu. 

 

• Skorzystać z pomocy doradczej LGD. 

http://www.krainawzgorz.pl/


Zasady określania i weryfikacji celów 
operacji 

Konieczna jest godność z celami LSR: 
• Cel ogólny LSR 
• Cele szczegółowe LSR 
• Przedsięwzięcia LSR 
• Uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru operacji 

przez LGD 
 
Zasady planowania wskaźników osiągniecia celu (ów) operacji: 
• Wskaźnik połączony z zakresem operacji 
• Wartość docelowa wskaźnika 
• Jednostka miary wskaźnika 
• Sposób pomiaru wskaźnika 



Dziękuje za uwagę!  
 
 
Paweł Antoniewicz 
kom. 508 801 850 
e-mail p.antoniewicz@eko.org.pl 
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