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PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH  

2014-2020 

Kształtowanie przestrzeni publicznej 

Cel szczegółowy: 

 Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców obszaru LGD, 

w tym grup defaworyzowanych, zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym do końca 2023 roku 
 

Grupy defaworyzowane: 

 - osoby młode 18-29 lat, 

 - kobiety, 

 - osoby pow. 50 lat, 

 - osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo, 

 - osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym2 

  Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć  w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa  z wykorzystaniem środków  Europejskiego Funduszu Społecznego  i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju  Regionalnego na lata 2014-2020 

 

Priorytet 6. Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczanie 

ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach 

wiejskich (EFRROW) 



PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH  

2014-2020 

Kształtowanie przestrzeni publicznej 

Budowa, modernizacja  lub wyposażanie budynków pełniących 

funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury. 

W wielu miejscowościach wiejskich rozwój przestrzenny nie 

następuje w oparciu o spójną koncepcję rozwoju przestrzennego, 

przez co miejscowości przestają być atrakcyjne dla mieszkańców, 

turystów i inwestorów. Inwestycje dotyczące kształtowania 

przestrzeni publicznej mają podnieść atrakcyjność obszarów 

wiejskich. 

 

Priorytet 6. Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczanie 

ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach 

wiejskich (EFRROW) 



PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH  

2014-2020 

Kształtowanie przestrzeni publicznej 

REZULTAT: 

 Wzrost liczby osób odwiedzających miejscowość, w której zrealizowano operacje z 

zakresu przestrzeni publicznej lub odnawiania/zakupu zabytków  
   

PRODUKT:  

 Liczba miejscowości, w których zrealizowano operacje z zakresu kształtowania 

przestrzeni publicznej 

  

REZULTAT: 

 Liczba osób korzystających z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury technicznej 

drogowej w zakresie włączenia społecznego  
   

PRODUKT:  

 Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego  

 

Priorytet 6. Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczanie 

ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach 

wiejskich (EFRROW) 



PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH  

2014-2020 

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

 

Cel szczegółowy: 

 Podnoszenie atrakcyjności obszaru LGD poprzez rozwój 

infrastruktury turystycznej/rekreacyjnej, zachowanie dziedzictwa 

lokalnego i jego promocje do końca 2023 roku 

 

Priorytet 6. Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczanie 

ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach 

wiejskich (EFRROW) 



PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH  

2014-2020 

Priorytet 6. Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczanie 

ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach 

wiejskich (EFRROW) 

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

 

REZULTAT: 

 wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  

PRODUKT: 

 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej  

 



PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH  

2014-2020 

Środki dostępne w LSR: 

Kształtowanie przestrzeni publicznej 

 Na operacje z zakresu kształtowania przestrzeni publicznej 1 373 500,00 zł 

  Na operacje  w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego  510 000,00 zł 

 

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

 

 Na operacje w zakresie nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej 990 000,00zł 

 

 

Priorytet 6. Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczanie 

ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach 

wiejskich (EFRROW) 



PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH  

2014-2020 

Ważne !!! 

Należy pamiętać, że wnioskowana kwota pomocy obejmuje zarówno wkład EFRROW, jak 

i wymagany krajowy wkład środków publicznych.  

Zgodnie z PROW na lata 2014-2020 jednolita wielkość wkładu EFRROW wynosi 

63,63% kwoty pomocy, a wymagany krajowy wkład środków publicznych wynosi 

36,37% (stanowi uzupełnienie środków EFRROW do wysokości kwoty pomocy).  

W przypadku, gdy podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy jest jednostka 

sektora finansów publicznych, pomoc jest przyznawana zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 2 

rozporządzenia, tj. w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych.  

Wymagany wkład krajowy środków publicznych (6.2.3) stanowi 36,37% kosztów 

kwalifikowanych i pochodzi ze środków własnych podmiotu ubiegającego się o 

przyznanie pomocy (nie będzie wypłacany przez ARiMR). 

Priorytet 6. Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczanie 

ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach 

wiejskich (EFRROW) 



PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH  

2014-2020 

Przykład  wyliczenia dla jednostki sektora finansów publicznych !!! 

Budżet LGD jest obciążany do wysokości kosztu kwalifikowanego, a 

nie do wysokości dofinansowania.  

 Na koszt kwalifikowany składa się: 

Dofinansowanie – 63,63%  

Wkład własny publiczny – 36,37%  

Wyliczenie wysokości dofinansowania:  

Koszt kwalifikowany: 90 000,00zł  

Dofinansowanie: 57 267,00 zł (tj. 63,63 %) 

Wkład własny: 32 733,00 zł. (tj.36,37 %) 

 

 

Priorytet 6. Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczanie 

ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach 

wiejskich (EFRROW) 



REGIONALNY PROGRAM  OPERACYJNY 

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

RPO WKP 2014-2020 

1. Działania infrastrukturalne przyczyniające się do 

rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości 

wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji 

negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia 

społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy 

warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary 

problemowe w życiu społecznym i gospodarczym. 

Oś 7 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) 



Działania planowane w ramach 1 typu projektu Osi 7  - 

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do 

rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości 

wiejskich   

muszą wynikać z Gminnych/Lokalnych Programów 

Rewitalizacji zgodnie z  

„Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach 

na lata 2014-2020” opracowanymi przez Ministerstwo 

Infrastruktury i Rozwoju z 02 sierpnia 2016 r.. 

Oś 7 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) 



Ważne !!!:  

1. Realizowane będą wyłącznie projekty 

wynikające z Lokalnych Strategii Rozwoju.  

2. Działania nie będą realizowane w miastach 

powyżej 20 tys. mieszkańców.  

3. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały 

fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

  

Oś 7 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) 



KOMPLEMENTARNOŚĆ PROGRAMÓW 

REWITALIZACJI 

Z DZIAŁANIAMI OBJĘTYMI EFS 

 Realizowane będą wyłącznie przedsięwzięcia 
wynikające z Gminnych/Lokalnych Programów 
Rewitalizacji.  

Realizowane przedsięwzięcia muszą 
wynikać i być powiązane ze 
zrealizowanymi, realizowanymi lub 
planowanymi do realizacji działaniami 
objętymi wsparciem EFS  

 



Oś 7 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) 

Wskaźniki 

  

Produktu 

 

Rezultatu 

 

 

• Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach  

• Powierzchnia obszarów objętych 

rewitalizacją  

• Długość przebudowanych dróg 

gminnych   

 

 

• Liczba przedsiębiorstw 

ulokowanych na zrewitalizowanych 

obszarach  

• Liczba osób korzystających ze 

zrewitalizowanych obszarów  

  

 



Oś 7 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) 

 

Tryb wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego  

za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów  

  

 

Tryb konkursowy  

 

Nabór i ocena wniosków – Lokalna Grupa Działania / Departament 

Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego.  

 

Przyjmowanie protestów – Lokalna Grupa Działania/Departament Wdrażania 

EFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

  

  



REGIONALNY PROGRAM  OPERACYJNY 

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

RPO WKP 2014-2020 

1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia 
rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: 

a) kluby samopomocy (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, 
edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy), 

b) świetlice środowiskowe (w tym z programem socjoterapeutycznym, programem rówieśniczym 
obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy), 

c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, 
edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy), 

d) kluby pracy; 

e) aktywizacja społeczno-zawodowa. 

2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z 
wykorzystaniem m.in.: 

a) usług wzajemościowych, samopomocowych, 

b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej. 

3. Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym: działania 
animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju 
przedsiębiorstw społecznych. 

Oś 11 – Europejski Fundusz Społeczny (EFS) 



Działania planowane w ramach osi 11 

będą realizowane w oparciu o  

Wytyczne w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa  

z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020. 

Oś 11 – Europejski Fundusz Społeczny (EFS) 



Oś 11 – Europejski Fundusz Społeczny (EFS) 

Wskaźniki 

Rezultatu  Produktu 

 

• Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, poszukujących 

pracy po opuszczeniu programu  

• Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym pracujących po 

opuszczeniu programu (łącznie 

z pracującymi na własny 

rachunek)* 

  
*Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej 

określony w wytycznych MIR w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 

 

• Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem 

w programie [osoby]  

  

 



Oś 11 – Europejski Fundusz Społeczny (EFS) 

Efektywność społeczno-zawodowa* 

 
Ogólny minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wynosi  56%  

• dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 22%  

• w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami - 12% 

 

Ogólny minimalny poziom efektywności społecznej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym oraz dla osób z niepełnosprawnościami wynosi 34% 

 

Wymóg wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 

i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i  Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 i dotyczy działań związanych z aktywizacją społeczno-

zawodową.  

 

*  Wymagany minimalny poziom efektywności określony jest każdorazowo w kryteriach wyboru projektu w 

ramach danego konkursu  RPO WK-P. 



Oś 11 – Europejski Fundusz Społeczny (EFS) 

Efektywność społeczno-zawodowa w LSR wynika  z założonych 

wskaźników: 

 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

objętych wsparciem w programie – 600 osób w tym: 

 

 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, u których wzrosła efektywność społeczna – 400 

osób 

 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu 

– 100 osób 

  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z 

pracującymi na własny rachunek) – 100 osób 

 



Oś 11 – Europejski Fundusz Społeczny (EFS) 

 

Tryb wyboru projektów 

 oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów  

  

Projekty grantowe 

 

• Za nabór i ocenę wniosków odpowiedzialna jest Lokalna Grupa 

Działania 

 

• Za przyjmowanie protestów odpowiedzialna jest Lokalna Grupa 

Działania/ Departament Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego   

 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 

Lokalna Grupa Działania  

„Gminy Powiatu Świeckiego” 
86-100 Świecie, ul. Chmielniki 2b  

tel./ fax  (52) 33-01-832 

 

e-mail: lgdswiecie@op.pl 

www.lgdswiecie.pl 
 


