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Formy prawne LGD w Polsce: 

Stowarzyszenia 

Fundacje 

Związki Stowarzyszeń 
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Struktura organizacyjna LGD: 

Rada ds. wyboru operacji 

Walne Zebranie Członków 

Zarząd 

Biuro  

 Lokalna Grupa Działania (LGD) to 
organizacja łącząca w sobie 
trójsektorowe partnerstwo z sektorów:  

• społecznego, 

• gospodarczego 

• publicznego. 

• LGD jest powołana do zbierania 
wniosków a zarazem do stymulowania 
działań, aktywizacji mieszkańców na 
terenie LGD oraz do dalszego tworzenia 
partnerstwa. Każda LGD posiada 
Lokalną Strategię Rozwoju – dokument 
zawierający informację o grupie, cele 
jakie ma realizować oraz analizę 
obszaru. Powstaje ona na podstawie 
konsultacji z mieszkańcami. 

 



PROW 2007 - 2013 

Oś I: gospodarcza 

Oś II: środowiskowa; 

Oś III: społeczna; 

Oś IV: Leader 

413. Wdrażanie 
lokalnych strategii 

rozwoju 

Małe Projekty 

Odnowa i Rozwój Wsi 

Różnicowanie w 
kierunku działalności 

nierolniczej 

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw 

421. Wdrażanie 
projektów współpracy 

431. Funkcjonowanie 
lokalnej grupy działania, 

nabywanie umiejętności i 
aktywizacja 
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PLAN S  
 

Obszar LSR stanowią gminy: 
1/ Pilawa 
2/ Żelechów 
3/ Borowie  
4/ Garwolin 
5/ Górzno 
6/ Maciejowice 
7/ Miastków Kościelny 
8/ Parysów 
9/ Sobolew 
10/ Trojanów  



 
 
 
 
ZADANIA WŁASNE GMINY OBEJMUJĄ SPRAWY: 
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń 
sportowych; 
11) targowisk i hal targowych; 
12) zieleni gminnej i zadrzewień; 
13) cmentarzy gminnych; 
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony 
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania 
gminnego magazynu przeciwpowodziowego; 
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz 
obiektów administracyjnych; 
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, 
medycznej i prawnej 
wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków 
do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów 
pobudzania aktywności obywatelskiej; 
18) promocji gminy;  
współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie 
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw 

ZADANIA WŁASNE GMINY  



 
 
 
 
ZADANIA WŁASNE GMINY OBEJMUJĄ SPRAWY: 
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i 
przyrody oraz gospodarki wodnej; 
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania 
ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń 
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia 
w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; 
3a) działalności w zakresie telekomunikacji; 
4) lokalnego transportu zbiorowego; 
5) ochrony zdrowia; 
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej; 
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego; 
8) edukacji publicznej; 
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami; 

ZADANIA WŁASNE GMINY  



1) dążenie do zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa, 
2) inicjowanie kierunków rozwoju infrastruktury w Sołectwie, 
3) inicjowanie nazw ulic, oznakowań w Sołectwie, 
4) inicjowanie działań na rzecz przestrzegania prawa i porządku publicznego 

oraz bezpieczeństwa mieszkańców, 
5) inicjowanie działań na rzecz rozwoju oświaty, kultury , sportu, inicjowanie 

działań o charakterze pomocy społecznej, w szczególności dla osób 
samotnych, chorych, niepełnosprawnych, 

6) tworzenie warunków do zabaw oraz rozwoju kulturalnego dzieci i młodzieży, 
7) troska o zieleń i środowisko naturalne oraz promowanie działań 

proekologicznych, 
8) dążenie do poprawy stanu sanitarnego, porządku i estetyki Sołectwa, 
9) kształtowanie dobrych stosunków sąsiedzkich i pomoc w rozstrzyganiu 

sporów sąsiedzkich, 
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10) wspieranie zbiorowych inicjatyw społecznych, 
11) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz 

Sołectwa, 
12) podtrzymywanie tradycji kulturowych, 
13) zarząd nad przysługującym mu mieniem gminnym oraz dysponowanie     
dochodami z tego źródła, 
14) współpraca z innymi Sołectwami w zakresie wykonywania wspólnych 
przedsięwzięć, 
15) współdziałanie z organizacjami społecznymi, kościelnymi w celu integracji 
mieszkańców Sołectwa 
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PLAN SZKOLENIA 

 

PLAN SZKOLENIA 

• PROW 2007-2013/2014-2020  

• RPO WM 2014-2020 

• FUNDUSZ GRANTOWY EFRWP 

• FUNDUSZ SOŁECKI 
 

• PROGRANY MKiDN 

• ŚRODKI FUNDUSZY NORWESKICH 

• ŚRODKI FIO  



Cel 1. Konkurencyjność 
  

Cel 2. Środowisko  i zasoby 

ludzkie 

Cel 3. Dywersyfikacja i jakość 

życia na obszarach wiejskich  

Oś 1. (gospodarcza) 
  

Oś 2. (środowiskowa) 

Oś 3. (społeczna) 

Oś. 4 (horyzontalna) LEADER 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwój 

obszarów 

wiejskich  

na lata  

2007-2013 

Działania PROW 2007-2013 
PODZIAŁ NA CZTERY OSIE PRIORYTETOWE 



Cel 1. Konkurencyjność 

rolnictwa 
  

Cel 2. Gospodarowanie zasobami 

naturalnymi  

Cel 3. Rozwój terytorialny   

Priorytet 1.  
Przyspieszony transfer wiedzy i 
innowacyjność  
 

Priorytet 2.  
Wzrost konkurencyjności i rentowności 
gospodarstw  
 

Priorytet 3.  
Sprawne funkcjonowanie łańcucha 
żywnościowego i zarządzanie ryzykiem  
 

Priorytet 4.  
Odnowa wspieranie i ochrona 
ekosystemów zależnych od rolnictwa  
i leśnictwa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwój 

obszarów 

wiejskich  

na lata  

2014-2020 

PRIORYTETY/OBSZARY DZIAŁANIA 
ROW 2014-2020 

Priorytet 5.  
Efektywne gospodarowanie zasobami, 
przejście na gospodarkę niskoemisyjną i 
odporną na zmiany klimatyczne  
 

Priorytet 6.  
Włączenie społeczne, walka z 
ubóstwem rozwój gospodarczy na 
obszarach wiejskich  
 



 
 

Leader - RKLS 



• Beneficjenci:  

• osoba fizyczna, która jest obywatelem państwa członkowskiego UE, pełnoletnia, zamieszkująca 
na obszarze objętym LSR lub prowadząca działalność gospodarczą na tym obszarze, np. 
mieszkańcy wsi, rolnicy, osoby prowadzące sklepy i punkty usługowe, rzemieślnicy, inni 
przedsiębiorcy, którzy nie mogą uzyskać pomocy w zakresie działań Osi 3. 

• osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowość prawną, którym 
ustawy przyznają zdolność prawną działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do 
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i 
związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, które posiadają 
siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze np. instytucje 
kościelne (Caritas), parafie, inne związki wyznaniowe … b. utworzone na podstawie przepisów 
ustaw,  w tym fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR 
lub prowadzą działalność na tym obszarze. 

 

• Wysokość pomocy nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 50 000 
PLN na jeden mały projekt / w przypadku gdy operacja odpowiada warunkom przyznania pomocy 
w ramach działania Odnowa i rozwój wsi maksymalna wysokość pomocy wynosi 25 000 zł. 

• Poziom dofinansowania dla danego wnioskodawcy nie może przekroczyć w okresie 
programowania kwoty 200 000 PLN (50 000,00 zł w przypadku osób spełniających kryteria 
działań: Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej) 

• Całkowita wartość projektu nie może być mniejsza od 4500 PLN oraz większa niż 100 000 PLN. 

Leader – Małe projekty  



Zakres operacji: Szkolenia i imprezy 
1/2 

• tytuł, nazwa, temat, program 

• termin, lokalizacja, czas trwania 

• grupa docelowa, zasady uczestnictwa / rekrutacji, ogólnodostępność: wykluczenie możliwości 
wspierania przedsięwzięć kierowanych do zamkniętej grupy osób np. tylko dla osób 
niepełnosprawnych, tylko dla członków KGW) 

• odpłatność, dochodowość 

• promocja operacji (zaproszenia, plakaty, ulotki, strona internetowa) 

• niezbędne zaplecze techniczno – organizacyjne 

• kryteria wyboru wykonawcy (obowiązek zachowania konkurencyjności) 

• obowiązek informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW 

• pozwolenie na organizacje imprezy masowej 

• wskazanie lokalnych walorów promowanych podczas imprezy 

• wskazanie, w jaki sposób szkolenie/ warsztaty wpłyną na jakość życia społeczności lokalnej, 
zwłaszcza w odniesieniu do przedsięwzięć organizowanych dla małej liczby osób (np. 5/ 10 osób) 

• informacje nt. współfinansowania z innych źródeł publicznych, 

• brak możliwości wspierania bieżącej działalności Wnioskodawcy/całkowity koszt operacji nie może 
przekroczyć 100 000 zł.: 



Zakres operacji: Szkolenia i imprezy 2/2 

• brak możliwości dofinansowania imprezy, która jest częścią składową większego przedsięwzięcia 
np. rozgrywki ligowe PZPN, turniej w ramach 2 dniowej imprezy itp. 

• brak możliwości finansowania szkoleń/ warsztatów z zakresu leśnictwa i rolnictwa 

• brak możliwości finansowania operacji będących substytutami edukacji publicznej (np. 
standardowa nauka języka angielskiego, podstawowy kurs komputerowy) 

• brak możliwości dofinansowania zadań nieodpowiadających zakresowi operacji np. w ramach 
imprezy Wnioskodawca zamierza wyremontować lub wybudować ogrodzenie 

• brak możliwości ponoszenia wydatków inwestycyjnych w sytuacji, gdy koszt wynajmu danego 
urządzenia, na czas realizacji operacji jest niższy, niż koszt zakupu 

• szkolenia i warsztaty powinny odbywać się z wykorzystaniem posiadanego zaplecza techniczno – 
organizacyjnego - realizacja operacji w zakresie dotyczącym szkoleń nie może być pretekstem do 
wyposażania i unowocześniania prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej 

• brak możliwości ponoszenia wydatków inwestycyjnych przekraczających koszt organizacji operacji 
nieinwestycyjnej np. zakup specjalistycznej maszyny 3 krotnie droższej, niż koszt realizacji 
warsztatów 



Zakres operacji: Publikacje/ promocja/ strony 
internetowe 

• uzasadnienie - z czego wynika potrzeba realizacji operacji,  

• wartość dodana operacji (w kontekście już dostępnych publikacji,                                             
folderów, stron internetowych o podobnym zakresie itp.) 

• tytuł, nazwa, temat, zakres parametry charakterystyczne (ilość egz., liczba stron, format, rodzaj 
oprawy) grupa docelowa,  

• potencjalni odbiorcy, zasady udostępniania, ogólna dostępność, dystrybucja, miejsce 
przechowywania 

• kryteria wyboru wykonawcy – obowiązek zachowania konkurencyjności (3 oferty)  

• zgodność treści publikacji/ strony itp. z wybranym zakresem operacji (np. rozwijanie turystyki lub 
rekreacji, promowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego itp.) 

• brak możliwości promowania indywidualnego podmiotu gospodarczego, 

• brak możliwości kwalifikowania bieżących kosztów utrzymania strony internetowej 

• obowiązek informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW 



Zakres operacji: Świetlica wiejska 1/2 

• Uzasadnienie - informacja kto prowadzi świetlicę 

• dokumenty potwierdzające funkcjonowanie świetlicy wiejskiej lub obiektu pełniącego funkcję 
świetlicy - świetlica musi istnieć w dniu złożenia wniosku 

• dołączyć: regulamin świetlicy 

• dołączyć: oświadczenie wójta 

• dołączyć: zdjęcia, plakaty, listy obecności i inne informacje  

• ogólnodostępność (w jaki sposób rozpowszechniana będzie informacja o funkcjonowaniu 
świetlicy), dni i godziny udostępniania 

• podmioty korzystające z pomieszczeń świetlicy (np. KGW,                                                                 
sołectwo, itp.) 

• dochodowość (odpłatne udostępnianie sprzętu np. bilard, inne gry) 

• REMONT istniejącej świetlicy 

• NIE operacja polegająca na utworzeniu świetlicy 

• NIE operacja polegająca na rozbudowie świetlicy  

 



Zakres operacji: Świetlica wiejska 2/2 

• infrastruktura nabyta w ramach operacji powinna być wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem i 
celem operacji 

• proporcjonalne wydzielenie kosztów: tylko pomieszczenia, w których prowadzona jest działalność 
świetlicy wiejskiej 

• w przypadku części wspólnych np. wymiana dachu, instalacji CO, tylko w części odpowiadającej 
proporcjom – świetlica, a inne pomieszczenia 

• uzasadnienie ilości zakupywanego sprzętu 

• brak możliwości remontu lub wyposażenia pomieszczeń, które nie są związane z działalnością 
świetlicy wiejskiej np. biblioteka, pomieszczenia OSP, pomieszczenia świetlicy środowiskowej 

• obowiązek przedstawienia szkiców sytuacyjnych i rysunków charakterystycznych umożliwiających 
weryfikacje planowanych prac: rozmieszczenie wyposażenia - zakres prac remontowych 

• brak możliwości przenoszenia prawa własności 

• zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. (Dz. U. z 
2008 r. Nr 138, poz. 868, z późn. zm.), beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia celu małego 
projektu, a w przypadku projektu dotyczącego inwestycji jego zachowania przez okres 5 lat od 
dnia przyznania pomocy w tym czasie obowiązują ograniczenia co do przenoszenia własności, 
posiadania lub sposobu wykorzystywania rzeczy nabytych w ramach projektu 



Zakres operacji: zabytki / dziedzictwo 
kulturowe 

• dokument potwierdzający wpis zabytku do rejestru zabytków oraz inne dokumenty dotyczące 
zabytku (wymagane ostatecznie na etapie wniosku o płatność): 

• program prac konserwatorskich dla obiektu wpisanego do ewidencji Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków 

• ostateczne prawomocne pozwolenia konserwatorskie na przeprowadzenie prac 

• opinie wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące wyrażenia zgody na 
realizację prac związanych z wykonaniem ogrodu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków 

• pozwolenie na budowę 

• możliwość remontu obiektów sakralnych tylko i wyłącznie wpisanych do rejestru zabytków, bez 
względu na to, kto jest Wnioskodawcą jeśli obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków wskazanie 
wartości historycznej obiektu, pomnik osoby związanej z danym obszarem, upamiętnienie 
wydarzenia historycznego 

• brak możliwości budowy nowej kapliczki przydrożnej   

• brak możliwości remontu zabytkowych budynków mieszkalnych 



Zakres operacji: przestrzeń publiczna/mała 
infrastruktura turystyczna 1/2 
• Przestrzeń publiczna – obszar o szczególnym znaczeniu dla                                          zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców, poprawy jakości ich życia                                                                                                      i 
sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze                                                                  względu na jego 
położenie oraz cechy  funkcjonalno –                                                                  przestrzenne, określony w 
studium kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  
(ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu                                                       przestrzennym, 

• wymagane pozwolenia, opinie organów administracji publicznej bądź inne dokumenty niezbędne do 
realizacji operacji (np. pozwolenie na budowę/ zgłoszenie robót, zgoda administratora drogi na 
postawienie oznakowania) 

• uwzględnienie wszystkich części składowych kosztu (np. zakup, przywóz/ dostawa, montaż) szkice 
sytuacyjne i rysunki charakterystyczne 

• ogólnodostępność, odpłatność, zasady udostępniania 

• Zaświadczenie o wpisie do ewidencji innych obiektów (…), wpis do EDG bądź wyjaśnienie: 

• wpis nie jest wymagany w przypadku prowadzenia działalności rolniczej (agroturystyka) 

• dokumenty potwierdzające działalność rolną 

• wykluczenie podmiotów, które mogą aplikować w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej 

• wykluczenie wsparcia dla hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej z możliwości udzielenia 
wsparcia w ramach zakresu 15.3.2 Budowa, odbudowa, przebudowa (…) obiektów małej infrastruktury 
turystycznej (…) 

• trwałość projektu inwestycyjnego 5 lat 



Zakres operacji: przestrzeń publiczna/mała 
infrastruktura turystyczna 2/2 

• obowiązek precyzyjnego wskazania lokalizacji (nr działki wraz z obrębem ewid.) oraz 
dokumentów potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości i wymaganych 
pozwoleń, w przypadku zadań dotyczących nieruchomości oraz obiektów trwale 
związanych z gruntem: 

• projekty liniowe (np. szlaki rowerowe, piesze) – dane takie są wymagane w przypadku 
montowania urządzeń takich jak tablice informacyjne, znaki kierunkowe itp. 

• brak możliwości zagospodarowania pasa drogowego w ramach zakresu 15.1.4 
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej z wyłączeniem pasów drogowych dróg 
gminnych, powiatowych i wojewódzkich: zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 21 marca 1985 
r. o drogach publicznych (Dz.U. 2007 nr 19 poz. 115) odległość granicy pasa drogowego 
od zewnętrznej krawędzi wykopu, nasypu, rowu lub od innych urządzeń wymienionych 
w art. 4 ust.1 pkt. 1 i 2 powinna wynosić co najmniej 0,75 m, a dla autostrad i dróg 
ekspresowych – co najmniej 2 m 



Zakres operacji: Kultywowanie / promocja 
lokalnej twórczości 

• walory, tradycje, obrzędy, zwyczaje, język związane z                                         regionem: 
stroje ludowe,  kultywowanie obrzędów, orkiestra, rękodzieło itp. 

• kryteria wyboru wykonawcy (obowiązek zachowania konkurencyjności) 

• miejsce przechowywania zakupionego wyposażenia (stroje ludowe, instrumenty 
muzyczne) 

• zasady udostępniania (np. foldery, publikacje, płyty) 

• obowiązek wskazania kto jest prowadzącym zespół ludowy, orkiestrę itp.: 

• brak możliwości aplikowania o wsparcie np. przez gminę w imieniu orkiestry w 
sytuacji, gdy prowadzącym orkiestrę jest OSP 

• brak możliwości przenoszenia prawa własności 

Celem środków unijnych nie jest zastępowanie innych (np. krajowych) środków publicznych: 
- imprezy cykliczne 
- ponowny zakup strojów/ instrumentów 
- tworzenie stron internetowych, wydawanie publikacji o podobnym charakterze do już istniejących 
- kolejne inwestycje w już powstałą infrastrukturę (np. świetlica wiejska, place zabaw, mała 
infrastruktura turystyczna) 



 
 

Leader – Odnowa wsi 
LEADER: ODNOWA I ROZWÓJ WSI 
odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, z tym że 
refundacji podlegają koszty kwalifikowalne do wysokości 80% tych kosztów; Beneficjent  
Osoba prawna: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu 
terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji 
pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie). 
Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość 
pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 tys zł w okresie realizacji Programu. 
Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 25 tys zł. 

Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie: 
1) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów: 
a) pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, 
b) służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa 
historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury, 
2) kształtowania obszaru przestrzeni publicznej; 
3) budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, 
sportowych lub społeczno-kulturalnych; 
4) zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków 
będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne; 
5) odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących 
zabytkami lub miejsc pamięci; 
6) kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów. 



Leader - RKLS 
• obszar całego kraju, z wyłączeniem obszaru miast o liczbie mieszkańców większej niż 20 

000 
• Obszar LSR minimum 30 000 mieszkańców i maksimum 150 000 mieszkańców i 

obejmować będzie obszar przynajmniej 2 gmin 
• Beneficjenci: Osoby fizyczne. Osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, jednostki 

samorządu terytorialnego 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. 
 

• ZAKRES LSR: 
1/ Podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w 
powiązaniu ze wzrostem mobilności zawodowej, a także dywersyfikacji źródeł dochodu oraz 
rozwojem przedsiębiorczości. Szkolenia finansowane w ramach LSR stanowić będą 
uzupełnienie oferty szkoleniowej podmiotów specjalizujących się w podnoszeniu 
kompetencji, aktywizacji i reorientacji zawodowej oraz dotyczyć będą indywidualnych 
odbiorców zgłaszających się do LGD. Wsparcie ukierunkowane na rolników i osoby 
długotrwale pozostające bez pracy. Zakres szkoleń oferowanych w ramach LGD powinien 
być ściśle związany z celami LSR. 

 



Leader - RKLS 
     ZAKRES LSR: 
2/ Zakładanie nowych przedsiębiorstw oraz rozwój przedsiębiorczości, w tym przetwórstwa 
produktów rolnych. W przypadku zakładania nowych przedsiębiorstw ze wsparcia wyłącza 
się rolników ubezpieczonych w pełnym zakresie w KRUS za wyjątkiem działalności związanej 
z przetwarzaniem produktów objętych załącznikiem nr 1 do TFUE. Ze wsparcia wyklucza się 
świadczenie usług rolniczych. 
3/ Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu 
produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom zmierzającym do 
dywersyfikacji źródeł dochodu (produkty objęte i nieobjęte załącznikiem nr 1 do TFUE). 
4/ Tworzenie i funkcjonowanie sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków 
lokalnych lub usług turystycznych. 
5/ Tworzenie rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej 
na użytek publiczny. 
6/ Promowanie, zachowanie lub oznakowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, 
kulturowego i historycznego, pod warunkiem zapewnienia jego dostępności zwiedzającym. 
7/ Tworzenie, ulepszanie, rozbudowa lub wyposażenie infrastruktury społecznej, mającej 
na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich, która związana jest z działalnością: 
żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form 
wychowania przedszkolnego, placówek dziennego pobytu dla osób starszych i 
niepełnosprawnych, instytucji kultury. 

 



OPERACJE Wdrażane w ramach LSR  
 

1. Podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR, wymiana 
doświadczeń i dobrych praktyk w powiązaniu ze wzrostem 
mobilności zawodowej, a także dywersyfikacji źródeł dochodu oraz 
rozwojem przedsiębiorczości. Szkolenia finansowane w ramach LSR 
stanowić będą uzupełnienie oferty szkoleniowej podmiotów 
specjalizujących się w podnoszeniu kompetencji, aktywizacji i 
reorientacji zawodowej oraz dotyczyć będą indywidualnych 
odbiorców zgłaszających się do LGD. Wsparcie ukierunkowane na 
rolników i osoby długotrwale pozostające bez pracy. Zakres szkoleń 
oferowanych w ramach LGD powinien być ściśle związany z celami 
LSR. 

2. Zakładanie nowych przedsiębiorstw oraz rozwój 
przedsiębiorczości, w tym przetwórstwa produktów rolnych. W 
przypadku zakładania nowych przedsiębiorstw ze wsparcia wyłącza 
się rolników ubezpieczonych w pełnym zakresie w KRUS za 
wyjątkiem działalności związanej z przetwarzaniem produktów 
objętych załącznikiem nr 1 do TFUE. Ze wsparcia wyklucza się 
świadczenie usług rolniczych. 



OPERACJE Wdrażane w ramach LSR  
 

3.    Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. 
infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu 
udostępniania jej lokalnym producentom zmierzającym do 
dywersyfikacji źródeł dochodu (produkty objęte i nieobjęte 
załącznikiem nr 1 do TFUE). 

4. Tworzenie i funkcjonowanie sieci w zakresie krótkich 
łańcuchów żywnościowych, rynków lokalnych lub usług 
turystycznych. 

5. Tworzenie rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny. 

6. Promowanie, zachowanie lub oznakowanie lokalnego 
dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego, pod 
warunkiem zapewnienia jego dostępności zwiedzającym. 



OPERACJE Wdrażane w ramach LSR  
 

7. Tworzenie, ulepszanie, rozbudowa lub wyposażenie 
infrastruktury społecznej, mającej na celu poprawę jakości życia na 
obszarach wiejskich, która związana jest z działalnością: 

- żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego, placówek 
dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, instytucji 
kultury. 



OPERACJE Wdrażane w ramach LSR  
 

Maksymalna kwota pomocy dla danego rodzaju operacji 
będzie ustalona przez LGD. 

Maksymalna wysokość pomocy na utworzenie inkubatorów 
przetwórstwa lokalnego – 800 000 zł na beneficjenta w 
okresie realizacji Programu. 

Limit pomocy na beneficjenta realizującego operacje w 
ramach LSR – 300 000 zł w okresie realizacji Programu, za 
wyjątkiem operacji polegającej na utworzeniu inkubatora 
przetwórstwa lokalnego. 

Koszty bieżące i aktywizacja - Intensywność pomocy wynosi 
do 85% kosztów kwalifikowanych operacji 

 

 



Leader - RKLS 

Pomoc będzie miała formę refundacji  

W przypadku projektów 
„parasolowych” dopuszcza się 
stosowanie kosztów uproszczonych 
w formie płatności ryczałtowych lub 
finansowania ryczałtowego 



PROJEKTY  
PARASOLOWE 

Projekty parasolowe – mikro dotacje - stanowić mają specyficzną formę wdrożenia 

LSR. Celem jest uproszczenie procedury. Zakłada się, że LGD jako formalnie jedyny 

beneficjent tych projektów podejmie pełną odpowiedzialność za ich realizację. Już 

na etapie tworzenia LSR należy wskazać jakie działania będą realizowane poprzez 

projekty parasolowe 

-    projekty dotyczące całego obszaru LGD, w tym liniowe (szlaki, infrastruktura    

turystyczna), gospodarcze (sieci dystrybucji i sprzedaży produktów lokalnych), 

- możliwość wykorzystania rozliczenia w formie ryczałtowej 

- zakłada się, że 1 projekt parasolowy można będzie przeznaczyć max. 100 tys. 

euro / 400 tys. zł  

- poszczególne operacje nie mogłyby przekroczyć 50 tys. zł.  

- zasada jeden wniosek, jeden projekt parasolowy  

- W przypadku jednostek samorządu terytorialnego, wartość realizowanych 

przez nie samodzielnie „mikro-projektów” nie może przekroczyć 20% danego 

projektu „parasolowego” 

- przed aplikowaniem o środki LGD musi posiadać procedurę obsługi wniosków 
 

 



PROJEKTY  
PARASOLOWE 

- W przypadku projektów parasolowych beneficjentem jest LGD a odbiorcami 
realizującymi „mikro-projekt” są: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną. 

- Odbiorcami realizującymi mikro-projekt mogą być również grupy nieformalne, tj. np. koła 
gospodyń wiejskich, nadleśnictwa i jednostki ochotniczej straży pożarnej 
 

- Pomoc nie jest przyznawana na: operacje służące zaspokajaniu partykularnych potrzeb 
beneficjenta (lub beneficjenta ostatecznego), organizację operacji cyklicznych, za 
wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń, samodzielne wydarzenia promocyjne 
niepowiązane z zakresami tematycznymi wspieranymi w ramach działania LEADER, poza 
promocją obiektów turystycznych, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego albo 
produktu lokalnego. 

- 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. 

 



 
 

PLAN SZKOLENIA 

 

PLAN SZKOLENIA 

• PROW 2007-2013/2014-2020  

• RPO WM 2014-2020 

• FUNDUSZ GRANTOWY EFRWP 

• FUNDUSZ SOŁECKI 
 

• PROGRANY MKiDN 

• ŚRODKI FUNDUSZY NORWESKICH 

• ŚRODKI FIO  



RLKS 

Zgodnie z Umową Partnerstwa: 

Zaproponowane krajowe ramy wdrażania 
instrumentu RLKS dają możliwość jego realizacji na 
różnego typu terytoriach. Działania realizowane w 
ramach instrumentu, w zależności od terytorium 
którego dotyczą, będą mogły być finansowane z 
następujących funduszy: 

1/ EFFROW na obszarach wiejskich (tj. na obszarze 
całego kraju z wyłączeniem obszaru miast o liczbie 
mieszkańców większej niż 20 tys.), 



RLKS 

2/ EFMR na obszarach rybackich, 

3/ oraz w zależności od decyzji poszczególnych 
samorządów wojewódzkich EFS i/lub EFRR (w 
RPO) na obszarze całego kraju, przy czym na 
obszarach wiejskich i rybackich jako 
uzupełnienie wsparcia odpowiednio - EFRROW i 
EFMiR 



RLKS w RPO 

Wsparcie realizacji RLKS w ramach RPO może odbywać się w 3 następujących formułach: 
 
1. formuła bezpośrednia - realizacja jedno lub wielofunduszowych LSR na całym obszarze województwa 
zgodnie z zasadami wskazanymi w UP, ustawie, rozporządzeniach i wytycznych. Dopuszczona jest 
wielofunduszowość LSR, przy założeniu, że ostateczna decyzja o zaangażowaniu poszczególnych 
funduszy w realizację LSR podejmowana jest na poziomie regionalnym, na którym skoncentrowane 
są funkcje podmiotu wdrażającego RLKS dla PROW i PO RiM w zakresie RLKS oraz IZ RPO, na podstawie 
analizy LSR i możliwości finansowych programów, 
 
2. formuła pośrednia - wsparcie LGD na obszarach wiejskich i rybackich, wybranych do wsparcia 
z EFRROW i EFMR, jako beneficjentów wyodrębnionej osi/działania/poddziałania wdrażanych w ramach 
priorytetu inwestycyjnego 9.9 (EFS) lub/i 9(ca) (EFRR) w ramach RPO bez wskazania w momencie 
wyboru LSR indykatywnego budżetu na projekty realizowane w ramach LSR ze środków EFS i/lub EFRR 
oraz bez udziału EFS w finansowaniu kosztów bieżących i animacji. W tej formule nie będą tworzone 
LSR/LGD na obszarach miejskich powyżej 20 tys. mieszkańców. Mogą być przewidziane oddzielnie 
konkursy dla LGD jako zwykłych beneficjentów, 
 
3. formuła mieszana łącząca 2 opcje: 
3a) wsparcie LGD na obszarach wiejskich i rybackich na zasadzie beneficjentów (formuła 2) +, 
3b) umożliwienie realizacji RLKS na obszarach miejskich powyżej 20 tys. mieszkańców lub w dzielnicach 
takich miast (w formule 1). 



 
 
Projekty Partnerskie 
 
• W RPO WM nie zaplanowano zastosowania mechanizmu RLKS czyli Rozwoju 

Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Zaplanowano natomiast 
mechanizm – Projekty Partnerskie, włączający lokalne społeczności w sposób 
elastyczny, wnoszący wkład w rozwiązania zidentyfikowanych problemów.  

• Realizacja przedsięwzięć w formule partnerstwa jest adresowana zarówno do 
organizacji społecznych jak i samorządów lokalnych. Pozwala na 
kontynuowanie i rozwijanie dobrych praktyk wypracowanych w poprzednich 
latach np. przez Lokalne Grupy Działania oraz promuje współpracę 
ponadgminną. Mechanizmy premiujące projekty partnerskie mogą zostać 
wprowadzone w poszczególnych osiach RPO, w szczególności w ramach 

rewitalizacji, włączenia społecznego, edukacji i rynku pracy.  
• Promowanie projektów partnerskich poprzez dodatkowe punkty na etapie 

oceny lub ogłaszanie dedykowanych konkursów jest elementem podejścia 
terytorialnego do rozwoju regionu poprzez włączenie inicjatyw społeczności 
lokalnych w tym Lokalnych Grup Działania i innych organizacji oraz stworzenie 
zachęt dla samorządów lokalnych do podejmowania wspólnych inicjatyw. 

RPO WM 2014-2020 
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Priorytet inwestycyjny 
9.2. wspieranie 
rewitalizacji fizycznej, 
gospodarczej i 
społecznej ubogich 
społeczności i 
obszarów miejskich i 
wiejskich 

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej i 
wiejskiej ukierunkowana na 
rozwiązywanie zdiagnozowanych 
problemów społecznych, w tym w 
szczególności: odnowa tkanki 
miejskiej powiązanej z nadaniem i 
wzmocnieniem nowych funkcji 
społeczno-gospodarczych na 
obszarach problemowych miast; 
likwidowanie izolacji oraz zatrzymanie 
dalszej degradacji terenów 
problemowych i funkcjonalnie z nimi 
powiązanych; głęboka przebudowa i 
adaptacja obszarów zdegradowanych 
na cele społeczne, gospodarcze i 
kulturalne. 

 jednostki samorządu 

terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia; 

 jednostki organizacyjne jednostek 

samorządu terytorialnego 

posiadające osobowość prawną; 

 podmioty działające w oparciu o 

zapisy Ustawy o partnerstwie 

publiczno – prywatnym; 

 podmioty wykonujące usługi 

publiczne na zlecenie jednostek 

samorządu terytorialnego, w 

których większość udziałów lub 

akcji posiada samorząd; 

 podmioty wybrane w drodze 

ustawy Prawo zamówień 

publicznych wykonujące usługi 

publiczne na podstawie 

obowiązującej umowy zawartej z 

jednostką samorządu 

terytorialnego na świadczenie 

usług z danej dziedziny; 

 organizacje pozarządowe; 

 spółdzielnie i wspólnoty 

mieszkaniowe, TBS 

 przedsiębiorcy, 

 kościoły i związki wyznaniowe oraz 

osoby prawne kościołów i 

związków wyznaniowych; 

 Osoby i instytucje z 

województwa 

mazowieckiego 

Nie będzie PI 6.3. Ochrona promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego 
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8.5. Zapewnienie 
dostępu do 
zatrudnienia osobom 
poszukującym pracy 
 i nieaktywnym 
zawodowo, w tym 
podejmowanie 
inicjatyw lokalnych na 
rzecz zatrudnienia oraz 
wspierania mobilności 
pracowników; 

  

  

 pomoc w aktywnym poszukiwaniu 
pracy; 

 działania na rzecz podnoszenia lub 
zmiany kwalifikacji zawodowych oraz ich 
lepszego dopasowania do potrzeb rynku 
pracy; 

 pomoc w zdobyciu doświadczenia 
zawodowego; 

 działania wspierające samozatrudnienie 
i powstawanie nowych miejsc pracy; 

 działania upowszechniające elastyczne 
formy zatrudnienia; 

  

wszystkie podmioty - z 
wyłączeniem osób  
fizycznych (nie dotyczy osób 
prowadzących  
działalność gospodarczą lub 
oświatową na  
podstawie przepisów 
odrębnych) 

 osoby pozostające 
bez zatrudnienia 
łącznie przez okres 
ponad 12 miesięcy 
w ciągu ostatnich 2 
lat  

 kobiety (w tym 
zwłaszcza 
powracające oraz  
wchodzące po raz 
pierwszy na rynek 
pracy po przerwie 
związanej z 
urodzeniem i 
wychowaniem 
dzieci)  

 - osoby 24-35 lat  
 - osoby 

niepełnosprawne  
 - osoby po 50 roku 

życia  
 - osoby pozostające 

bez zatrudnienia 
zamieszkujące w 
gminach wiejskich i  

miejsko – wiejskich oraz 
mieszkańcy miast  

do 25 tys. mieszkańców 
zamierzające podjąć  

zatrudnienie w obszarach 
niezwiązanych z  
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9.4 Aktywna 
Integracja, w 
szczególności w celu 
poprawy 
zatrudnialności 

działania profilaktyczne i informacyjne adresowane do 

osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym i ubóstwem; 

monitorowanie programów i działań z zakresu pomocy 

i aktywnej integracji, upowszechnianie dobrych 

praktyk 

wszystkie podmioty - z 

wyłączeniem osób  

fizycznych (nie dotyczy osób 

prowadzących  

działalność gospodarczą lub 

oświatową na  

podstawie przepisów 

odrębnych)  

• osoby długotrwale 

bezrobotne  

• osoby nieaktywne 

zawodowo z uwagi na 

opiekę nad dziećmi 

lub innymi osobami 

zależymi 

 

 

Priorytet Inwestycyjny 10.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej 
oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, 
kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego 
 
Priorytet inwestycyjny 10.3. Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe 
życie, podniesienie umiejętności i kwalifikacji pracowników i osób poszukujących 
pracy, zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku 
pracy m.in. przez poprawę jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz utworzenia 
i rozwijanie systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w 
ścisłej współpracy z pracodawcami 



 
 

PLAN SZKOLENIA 

 

PLAN SZKOLENIA 

• PROW 2007-2013/2014-2020  

• RPO WM 2014-2020 

• FUNDUSZ GRANTOWY EFRWP 

• FUNDUSZ SOŁECKI 
 

• PROGRANY MKiDN 

• ŚRODKI FUNDUSZY NORWESKICH 

• ŚRODKI FIO  



Fundusz grantowy EFRWP 

Razem Możemy Więcej to program grantowy EFRWP, którego celem 

jest promowanie postaw aktywności obywatelskiej, zachęcanie mieszkańców 
obszarów wiejskich do samoorganizacji oraz wspieranie współpracy samorządów i 
lokalnych organizacji.  
 
Zgodnie z regulaminem Programu (§ 8 ust. 1 i 2) o granty mogą ubiegać się podmioty 
posiadające osobowość prawną (np. fundacje, stowarzyszenia), jak również podmioty 
kolegialne, nieposiadające określonej formy prawnej, m.in. rady sołeckie i koła 
gospodyń wiejskich mogą ubiegać się o dotacje na realizację projektów w jednym z 
poniższych obszarów: 
 
1) rozwój kulturowo-historycznego dziedzictwa regionu, zwłaszcza w zakresie 

kultywowania tradycji, zachowania obrzędów i ginących zawodów, troski o 
zabytki kultury materialnej i niematerialnej, itp. 

2) ochrona i promocja zdrowia 
3) inicjatywy społeczne na rzecz budowy małej infrastruktury drogowej (np. ścieżki 

rowerowe, chodniki, wiaty) służące m.in. poprawie bezpieczeństwa 
mieszkańców 



Fundusz grantowy EFRWP 

Razem Możemy Więcej program grantowy EFRWP 

Z programu nie mogą być finansowane projekty z zakresu: 
• ochrona przyrody (zagospodarowanie parków, przyrodnicze ścieżki dydaktyczne, 

itp.) 
• sport i rekreacja (zawody, boiska sportowe, wycieczki krajoznawcze, kursy 

pływania, zajęcia rekreacyjne, itp.) 
• organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży (półkolonie, wyjazdy 

integracyjne, itp.) 
• aktywizacja zawodowa mieszkańców (kursy gotowania, wyszywania, itp.) 
• organizacji festynów integracyjnych 
• przywracanie stanu pierwotnego obiektów infrastruktury wiejskiej (remonty 

domów ludowych i świetlic, strażnic OSP, pomieszczeń kół gospodyń wiejskich, 
itp.) oraz ich wyposażenie (stoły, krzesła, itp) 

Zakupy dokonywane przez podmioty kolegialne, nieposiadające osobowości prawnej (w 
tym m.in. rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich, itp.). W takim przypadku zawsze 
należy wskazać podmiot, który będzie dysponentem środków trwałych (np. komputerów, 
strojów ludowych, instrumentów muzycznych, itp.) po zakończeniu projektu, gdyż 
dysponentem nie może być osoba fizyczna lub grupa osób fizycznych. 



Fundusz grantowy EFRWP 
Razem Możemy Więcej   

• Maksymalna wysokość grantu dla pojedynczego projektu -7,5 tys. zł. 
• Wysokość grantu dla projektu realizowanego przy udziale dodatkowych środków 

(dofinansowanie partnera, środki funduszu sołeckiego, dotacja gminy, itp.) może 
zostać podwyższona o 50% - jednak maksymalnie do kwoty 10 tys. zł. 

• Maksymalna wysokość grantu dla projektu sieciowego (realizowanego przez 
podmioty z kilku gmin/sołectw) - 30 tys. zł. 

• Czas realizacji przedsięwzięcia nie dłuższy niż 6 miesięcy od daty podpisania umowy 
o grant. Wypłata następuje niezwłocznie po podpisaniu umowy o grant. 

Nabór wniosków 
• Fundacja za pośrednictwem strony internetowej EFRWP ogłasza terminy składania 

wniosków w ramach kolejnej edycji programu. 
• Wnioski na realizację projektów można składać wyłącznie drogą elektroniczną za 

pomocą aplikacji internetowej http://rmw.efrwp.pl/ . 
• Projekty są poddawane ocenie Komisji Kwalifikacyjnej w ramach konkursu wniosków. 

Ocena jest dokonywana zgodnie z zasadami kwalifikacji wniosków. 
• Wnioskodawcy, których projekty uzyskały najwyższą liczbę punktów na liście 

rankingowej są proszeni o złożenie wniosku w wersji papierowej wraz z kompletem 
wszystkich wymaganych dokumentów. 

http://rmw.efrwp.pl/
http://rmw.efrwp.pl/
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• Zgodnie z danymi Instytutu Spraw Publicznych, sołectwa istnieją w 2175 
gminach w Polsce (na 2479 gmin ogółem) co oznacza, że fundusze sołeckie 
mogą być wdrożone aż w 88% gmin.  

• W 2013 roku w 1241 gminach (57% spośród gmin posiadających sołectwa) 
podjęło uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego, 793 gminy (37%) 
podjęły uchwały o niewyodrębnieniu funduszu, a w 141 gminach (6%) nie 
podjęto żadnych uchwał.  

• W skali ogólnopolskiej w budżetach funduszy sołeckich w 2012 r. dominowały 
wydatki na drogi (36%) i kulturę (25%), następne istotne pozycje to 
gospodarka komunalna (14%), kultura fizyczna (8%) i bezpieczeństwo 
publiczne (6%). 

• gm. Piaseczno – 2012 – 741 tys. zł, gm. Prażmów – 312 tys. zł 
• Gm. Lesznowola – wyodrębniony Fundusz Sołecki w roku 2010 i 2011 – ok. 

750 tys. zł ~ blisko 34 tys. na jedno sołectwo  
• ELEMENT NIEZBĘDNY: współpraca Urząd Gminy i Sołectwo – zagrożenie - 

zbyt małe wykorzystywanie środków przyznanych przez gminę  
 

Fundusz sołecki  



 
 
 
 
 

• Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. 52, poz. 420)  
• Środki z funduszu sołeckiego (FS) to zazwyczaj od 5 do 25 tysięcy złotych na 

sołectwo.  
• Uchwalony wniosek sołtys przekazuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi 

miasta), w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok w którym 
chcemy otrzymać pieniądze 

• Rady gmin, na terenie których są jednostki pomocnicze w postaci sołectw 
mają czas do 31 marca każdego roku na podjęcie uchwały o wyodrębnieniu FS 
z budżetu gminy (uchwała ta dotyczy kolejnego roku budżetowego). Zgodnie z 
art. 1 ust 1. ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. 52, 
poz. 420) w przypadku jeśli rada gminy zdecyduje o niewyodrębnieniu 
funduszu sołeckiego, to również musi podjąć uchwałę w tej sprawie. 
Niepodjęcie żadnej uchwały jest złamaniem prawa.  

• Wójt składa do właściwego wojewody wniosek o zwrot części wydatków do 
31 maja roku następującego po tym, w którym poniesione zostały wydatki. 
Pieniądze stanowiące zwrot części poniesionych kosztów zostają wypłacone 
gminie do 31 sierpnia 

• gmina otrzymuje od Skarbu Państwa zwrot 10, 20 lub 30 % wydatków 
wykonanych w ramach FS (art. 2 ustawy). 

 

Ustawa o funduszu sołeckim  



 
 
 
 

 

SOŁECTWO  
Ustawa o funduszu sołeckim  



 możliwość zwiększenia o 10 proc. zwrotu z budżetu państwa wydatków 
wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

 Środki funduszu sołeckiego mogą służyć poprawie warunków życia 
mieszkańców gminy. Mogą być również wykorzystywane na usuwanie 
skutków klęski żywiołowej 

 uchwała podejmowana przez radę gminy o wyodrębnieniu funduszu 
sołeckiego będzie miała charakter permanentny do czasu uchwalenia innej 
uchwały przez Radę Gminy 

  uchwała, w której nie wyrażono zgody na utworzenie funduszu, będzie 
obowiązywać tylko przez rok budżetowy 

 możliwość realizacji wspólnych przedsięwzięć przez dwa lub więcej sołectw. 
Dzięki temu możliwe będzie np. utworzenie wspólnego dla dwóch sołectw 
placu zabaw – jedno sołectwo zakupi wyposażenie, drugie sfinansuje koszty 
ogrodzenia 
 
 

SOŁECTWO 
29 stycznia Rada Ministrów przyjęła zmiany w ustawie  

o funduszu sołeckim   
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ŚRODKI MKiDN 
Program Wieloletni Kultura+ 2011-2015 
priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” 
http://www.bibliotekaplus.pl/  
 
Programy MKiDN 2014 
Dziedzictwo kulturowe 
Ochrona zabytków 
Wspieranie działań muzealnych 
Kultura ludowa 
Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą 
Ochrona zabytków archeologicznych 
Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego 
 
I nabór wniosków trwał do dnia 31 października 2013 r. II nabór wniosków możliwy 
do ogłoszenia do 31 marca 2014 roku 
Obserwatorium kultury 
I nabór wniosków do 30 listopada 2013 r. II nabór wniosków możliwy do ogłoszenia 
do 31 marca 2014 roku 

 

http://www.bibliotekaplus.pl/
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okres przyznawania dofinansowania - do 30 kwietnia 2014 r.,  
okres kwalifikowalności wydatków – do 30 kwietnia 2016, 
wnioskodawcy – podmioty prywatne, publiczne,  
organizacje pozarządowe i międzyrządowe, 
wśród 19 programów – program Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego przeznaczony na współfinansowanie następujących 
typów działań: 
 rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kulturalne 

historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem  
(z zakupem wyposażenia mogącym stanowić integralną część projektu), 
 budowa, rozbudowa, remontu i przebudowa instytucji kultury  
(z zakupem wyposażenia mogącym stanowić integralną część projektu), 
 konserwacja zabytków ruchomych, beneficjenci – jednostki samorządu 

terytorialnego, państwowe i samorządowe instytucje kultury i instytucje 
filmowe, państwowe szkoły i uczelnie artystyczne, archiwa państwowe, 
organizacje pozarządowe ze sfery kultury, kościoły i związki wyznaniowe, 

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego  
oraz Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014 



 
 
 
 
 
 
 
 
PARTNERZY:  
• Muszą pochodzić z krajów Państw - Darczyńców; 
• ich udział w projekcie jest uzasadniony i poparty  
• listem intencyjnym; 
• nie czerpią zysków z udziału w projekcie; 
Należą do poniższej grupy podmiotów: 
 instytucje kultury;  
 szkoły i uczelnie artystyczne;  
 samodzielne wydziały artystyczne na uczelniach o profilu ogólnym; 
 archiwa państwowe;  
 jednostki samorządowe;  
 organizacje pozarządowe ze sfery kultury;  
 podmioty gospodarcze działające non-profit w sektorze kultury. 
Finansowanie  
Projekty małe i projekty duże 
• 30% zostanie przeznaczone na projekty małe (50 tys. – 150 tys. euro) 
• 70% zostanie przeznaczone na projekty duże (od 150 tys. – 1 mln euro) 
Poziom dofinansowania:  
• Max: 90 % 
• Wkład własny: min 10% 

 
 

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego  
oraz Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014 
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Celem głównym Programu FIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli                                 
i organizacji pozarządowych w życie publiczne. 
Realizacja Programu FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne 
działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk 
publicznych. 
 
Cele szczegółowe 
1) Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych. 
2) Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i 

inicjatywy lokalne. 
3) Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych. 
4) Wzmocnienie potencjału III sektora. 
 
Wysokość wnioskowanej dotacji: 
• dla projektów „jednorocznych”: od 10 tys. zł. do 100 tys. zł 
• dla projektów „dwuletnich”: od 20 tys. zł. do 200 tys. zł (minimalna dotacja w danym 

roku musi wynosić nie mniej niż 10 tys. zł). 
• dla projektów „trzyletnich”: od 30 tys. zł. do 300 tys. zł (minimalna dotacja w danym 

roku musi wynosić nie mniej niż 10 tys. zł). 

 
 

                   Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 



 
 

 
 
 

ZASADA PARTNERSTWA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 



 
- Środki przeznaczone na dotacje w 2014 r. wynosić będą ok. 57 600 000 PLN 
- Ze środków Programu FIO finansowane będą jedynie działania mieszczące się 

w zakresie działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej (w granicach 
limitów określonych w art. 9 UoDPPioW). Tym samym, środki Programu FIO 
nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŚRODKI FIO 2014 
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