
Spotkanie informacyjne:  

warunki przyznania pomocy  

w ramach poddziałania 19.2 

Świecie, 13 sierpnia 2018r. 



 

  Spotkanie dofinansowano w ramach umowy nr 

UM_EF.433.1.002.2017 o dofinasowanie Projektu „Wsparcie na 

rzecz kosztów bieżących i animacji”  Nr RPKP.11.01.00-04-

0011/16 dotyczącego kosztów bieżących i animacji 

współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez 

społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach 

objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  



 

 

Prezentacja założeń  

Lokalnej Strategii Rozwoju  

na lata 2014 - 2020 



 

 

 

Obszar realizacji  

Lokalnej Strategii 

Rozwoju 



 

 

Cele 

Lokalnej Strategii Rozwoju  

na lata 2014 - 2020 





Zgodność z LSR 
Operacja musi być zgodna z PROW na lata 2014-2020 oraz 
Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”, tj. 
zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR przez 
osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników, 

 

Realizowane mogą być wyłącznie operacje 

 wynikające z LSR !!! 

  



 

Działania w ramach PROW 

w 

Lokalnej Strategii Rozwoju  

na lata 2014 - 2020 



Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie: 
 1) wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności 
lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem 
rozwiązań innowacyjnych; 
 2) rozwoju przedsiębiorczości przez: 

a) podejmowanie działalności gospodarczej, 
b) tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych 

będących przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 
rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 
stycznia 2002 r., 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 
wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności, 

c) rozwijanie działalności gospodarczej, 

 w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie; 



Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie cd: 

 

3) wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi 

działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR: 

a) w ramach krótkich łańcuchów dostaw, lub 

b) w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub 

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

  

4) rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji 

polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem 

wsparcia w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z 

dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–

2020;  



Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie cd: 

 

5) zachowania dziedzictwa lokalnego; 

  

6) rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej 

lub rekreacyjnej, lub  kulturalnej; 

  

7) 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; 

  

8) promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług 

lokalnych. 

  



Warunki i tryb udzielania wsparcia w ramach PROW  

reguluje  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

z dnia 24 września 2015r.  

„W sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w 

ramach strategii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020” 

 



Nabór IV/2018 

 Infrastruktura kulturalna 
w ramach 

Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, 

lub  kulturalnej 



Cel szczegółowy:  

Podnoszenie atrakcyjności obszaru LGD poprzez rozwój 

infrastruktury turystycznej/rekreacyjnej/kulturalnej, 

zachowanie dziedzictwa lokalnego i jego promocję do końca 

2023 roku 



REZULTAT: 

Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej lub kulturalnej 

PRODUKT: 

Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały 

wsparcie w ramach realizacji LSR 



Limit środków w ramach naboru: 961 450,00 zł 

 

KWOTA WSPARCIA – od 50 000 do 150 000 zł. 

 



Nabór V/2018  

 Zachowanie dziedzictwa lokalnego 



Cel szczegółowy:  

Podnoszenie atrakcyjności obszaru LGD poprzez rozwój 

infrastruktury turystycznej/rekreacyjnej/kulturalnej, 

zachowanie dziedzictwa lokalnego i jego promocję do końca 

2023 roku 



Wskaźnik rezultatu: 

wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty 

 

Wskaźnik produktu: 

liczba podmiotów działających w sferze kultury, 

które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR 



Limit środków w ramach naboru: 500 000,00 zł 

 

Kwota wsparcia: 50 000,00 zł -100 000,00 zł 

 



Nabór VI/2018 

 Inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności 



Cel szczegółowy:  

Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców obszaru 

LGD, w tym grup defaworyzowanych, zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym do końca 2023 roku  



Limit środków w ramach naboru: 90 000,00 zł 

wysokość pomocy do 50 000 zł  

co najmniej 4 inicjatywy w ramach operacji 
 

Zakres operacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

24 września 2015r. 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. 

 zachowanie dziedzictwa lokalnego 

 



 Celem działań podejmowanych inicjatyw lokalnych 

będzie realizacja przedsięwzięć polepszających 

warunki życia lokalnej społeczności. 

 Formy wsparcia aktywizacji społecznej /zawodowej 

i/lub integracji grupy docelowej związanej z 

zachowaniem dziedzictwa lokalnego (np. działania 

edukacyjne, gry, imprezy/wydarzenia, zajęcia 

animacyjne, konkursy). 



Wskaźnik rezultatu: 

1. liczba osób uczestniczących w inicjatywach, które 

zaspokajają potrzeby społeczne 

 

Wskaźnik produktu: 

1.liczba inicjatyw zaspokajających potrzeby społeczne  

 

 Wskaźnik 2016- 2018 2019-2021 

Liczba inicjatyw zaspokajających potrzeby społeczne 9 sztuk 90000,00 21 sztuk 210000,00 

Liczba osób uczestniczących w inicjatywach, które 

zaspokajają potrzeby społeczne. 

3000 osób 

  



Nabór VII/2018 

 Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej  

 

 



Cel szczegółowy:  

Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców obszaru 

LGD, w tym grup defaworyzowanych, zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym do końca 2023 roku  



Limit środków w ramach naboru: 60 000,00 zł 

wysokość pomocy do 60 000zł (nie dotyczy jednostki sektora 

finansów publicznych) 

co najmniej 10 szkoleń w ramach operacji 
 

Zakres operacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

24 września 2015r. 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. 

wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności 

lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z 

wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. 



 W ramach podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej będą 

mogły być realizowane projekty z zakresu podnoszenia 

świadomości czy promowania postaw prośrodowiskowych i 

proklimatycznych, a także promujących  innowacyjne 

rozwiązania.  

 Formy wsparcia (np. szkolenie tradycyjne, warsztaty, 

szkolenie elearningowe, gry edukacyjne) 
 



Wskaźnik rezultatu: 

1.Liczba osób przeszkolonych, w tym liczba osób z grup 

defaworyzowanych objętych ww. wsparciem 

Wskaźnik produktu: 

1.Liczba szkoleń 

 

 Wskaźnik 2016- 2018 2019-2021 

Liczba szkoleń 10 sztuk 60000 10 sztuk 60000,00 

Liczba osób przeszkolonych, w tym liczba osób z 

grup defaworyzowanych objętych ww. 

wsparciem 

150  osób 



Nabór VIII/2018 

 Działania promocyjne obszaru objętego LSR  

 



Cel szczegółowy:  

Podnoszenie atrakcyjności obszaru LGD poprzez rozwój 

infrastruktury turystycznej/rekreacyjnej/kulturalnej, 

zachowanie dziedzictwa lokalnego i jego promocję do końca 

2023 roku 



• Limit środków w ramach naboru: 50 000,00 zł 

• wysokość pomocy do 50 000 zł (nie dotyczy jednostki sektora finansów 

publicznych). 

• co najmniej 5 działań promujących obszar LGD w ramach operacji 

 

Zakres operacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

24 września 2015r. 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.  

promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych 



Działania promocyjne służyć będą szeroko rozumianej promocji obszaru 

LGD, mogą to być np. foldery, publikacje, kampanie promocyjne itp.  

W ramach operacji dopuszcza się różnorodne formy promocji takie jak: 

publikacje, eventy, udział w targach, zakup strojów ludowych, aplikacje 

mobilne, filmy promocyjne itp. 

Preferuje się działania promocyjne: 

z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych przez narzędzia multimedialne 

rozumie się: filmy promocyjne, wirtualne spacery, aplikacje mobilne 

zakładające wersje wielojęzyczne tj. z wykorzystaniem języków obcych np. 

angielski/niemiecki/rosyjski, gwary kociewskiej. 



Wskaźnik rezultatu: 

1. liczba działań promocyjnych 

Wskaźniki produktu: 

1. liczba osób objętych działaniami promocyjnymi 

2. liczba podmiotów, które otrzymały wsparcie na 

działania promocyjne  

 
Wskaźnik 2016- 2018 2019-2021 

Liczba osób objętych działaniami promocyjnymi 500 osób 

50 000,00 

1000 osób 

100 000,00 

Liczba podmiotów, które otrzymały wsparcie na działania 

promocyjne 
1 sztuka 2 sztuki 



Nabór IX/2018 

 

 Sieciowanie  

w zakresie usług turystycznych  



Cel szczegółowy:  

Rozwój gospodarczy obszaru LGD do 2023 roku 



Limit środków w ramach naboru: 50 000,00 zł 

 Kwota wsparcia: 50 000,00 zł 

Intensywność pomocy: do 70 % kosztów kwalifikowalnych  

Zakres operacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

24 września 2015r. 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: 

• wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność 

gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług 

turystycznych 



Wskaźnik rezultatu: 

Liczba osób, które skorzystały z więcej niż jednej usługi 

turystycznej objętej siecią, która otrzymała wsparcie w 

ramach realizacji LSR  

 

Wskaźniki produktu: 

Liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które 

otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR 



Nabór X/2018 

 Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna 
w ramach 

Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub  

kulturalnej 



Cel szczegółowy:  

Podnoszenie atrakcyjności obszaru LGD poprzez rozwój 

infrastruktury turystycznej/rekreacyjnej/kulturalnej, 

zachowanie dziedzictwa lokalnego i jego promocję do końca 

2023 roku 



REZULTAT: 

Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej lub kulturalnej 

PRODUKT: 

Liczba nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej  



 

Limit środków w ramach naboru: 592 372,17 zł 

 

KWOTA WSPARCIA – od 50 000 do 150 000 zł. 

 

 



Warunki wsparcia 



O pomoc może ubiegać się podmiot będący: 

Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział 

znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR. 

 

WNIOSKODAWCY: z obszaru wiejskiego powiatu świeckiego, tj. gmin Bukowiec, 

Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Nowe, Osie, Pruszcz, Świecie, Świekatowo i Warlubie:  

 jednostki samorządu terytorialnego, 

 związki jednostek samorządu terytorialnego 

 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,  

 samorządowe jednostki organizacyjne, 

 instytucje kultury, 

 organizacje pozarządowe,  

 kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych   



Pomoc jest przyznawana podmiotowi jeżeli:  

• podmiotowi został nadany nr identyfikacyjny 

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

• operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, oraz 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; 



Pomoc jest przyznawana podmiotowi jeżeli:  

• 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 

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

złotych;  



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

zwane dalej „kosztami ogólnymi”, 
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, 

4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 
5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia 
6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych 

przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, 
7) zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów, 
8) podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c 

rozporządzenia nr 1303/2013 – które są uzasadnione zakresem operacji, 
niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne. 

Nie przewiduje się finasowania rzeczy używanych 



Koszty kwalifikowane : 

 

Koszty ogólne (w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych 

kosztów kwalifikowanych) operacji poniesione przed dniem wejścia w 

życie rozporządzenia podlegają refundacji w pełnej wysokości 

określonej jeżeli zostały: 

1) poniesione: 

a) od dnia 1 stycznia 2014 r., 

b) zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych – w 

przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie; 

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. 



Intensywność pomocy:  

 63,63 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku 

jednostki sektora finansów publicznych 

 do 70 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu 

wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej 

 do 100 % - w przypadku pozostałych podmiotów 



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. nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych.  



Ważne !!! 

W przypadku zadeklarowanego niższego poziomu dofinasowania przez JSFP przez 

wkład własny podmiotu ubiegającego się  o przyznanie pomocy należy rozumieć 

wymagany wkład krajowy niezaburzający jednolitej stawki wkładu EFRROW 

(równej 63,63%) 

Dlatego wartość wymaganego wkładu publicznego obliczamy wg wzoru: 

Wkład krajowy = 

wnioskowana kwota pomocy/0,6363 – kwota wnioskowana 

W tej sytuacji Budżet LGD jest obciążany nie do wysokości kosztu kwalifikowanego, 

ale do sumy kwoty wnioskowanej i wkładu krajowego.  



Wniosek o przyznanie pomocy zawiera dane niezbędne do jej przyznania. 
 
Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do 
ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których 
wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy, oraz dokumenty 
niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR albo ich 
kopie. 
 
Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność 
z oryginałem przez: 
• pracownika LGD, samorządu województwa,  
• lub podmiot, który wydał dokument,  
• lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza  
• lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym 

lub adwokatem. 



 

Wniosek o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio do LGD, w 

terminie wskazanym w ogłoszeniu 

  

Postępowanie w sprawie o przyznanie pomocy prowadzi zarząd 

województwa. 

  

Pomoc na operację przysługuje według kolejności ustalonej na 

podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny 

prowadzonej z zastosowaniem kryteriów wyboru operacji 

określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu zgodnie z 

przyjętymi przez LGD procedurami (zamieszczonymi na stronie 

LGD). !!! 

 



 

 
 

Termin składania wniosków: 23/08/2018 – 06/09/2018 
  

Miejsce składania wniosków:   

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego’ 

ul. Chmielniki 2b  

86-100 Świecie 

od poniedziałku do czwartku w godz. od 7:30 do 15:30 

w piątek od 7:30 do 15:00 

  

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez 

pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i 

terminie wskazanym w ogłoszeniu. 



Uwaga: 

 

Przed przygotowaniem wniosku należy 

zapoznać się z Lokalną Strategią Rozwoju 

oraz kryteriami wyboru zamieszczonymi na 

stronie LGD 



Zgodność z LSR 

 
Operacja musi być zgodna z PROW na lata 2014-2020 oraz 
Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”, tj. 
zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR przez 
osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników, 

 

Realizowane mogą być wyłącznie operacje 

 wynikające z LSR !!! 

  



 

ZASADY UDZIELANIA DORADZTWA 

 

Uczestnik projektu, który skorzystał z doradztwa oraz złożył wniosek 

o przyznanie wsparcia w ramach ogłoszonego naboru, ma 

możliwość uzyskania punktów za udział w doradztwie, zgodnie z 

kryteriami wyboru operacji obowiązującymi dla tego naboru.  

 

„Doradztwo” rozumiane jest jako bezpłatna pomoc udzielana 

Uczestnikowi Projektu w zakresie wypełnienia wniosku o przyznanie 

wsparcia/wniosku o płatność na operacje realizujące cele LSR.  

 

Zakres i warunki udzielania doradztwa określają Zasady udzielania 

doradztwa przyjęte uchwałą Zarządu. 



W ramach realizowanej  

Lokalnej Strategii Rozwoju „Gminy Powiatu Świeckiego” 
promowane będą: 

 Równość między kobietami i mężczyznami 

 Równość szans i niedyskryminacji  

 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  
nr 1304/2013 

https://www.msz.gov.pl 



Podstawa prawna 

 Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet  i 
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 zostały wydane na 
podstawie art. 5 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów  w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014-2020 (Dz. U. poz.1146, z późn. zm.).   

 Celem Wytycznych jest zapewnienie zgodności sposobu realizacji PO z zasadą 
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, a także 
zapewnienie spójnego podejścia  w tym zakresie w ramach EFS, EFRR i FS.   

 IZ RPO WK-P w umowie o dofinansowanie projektu zobowiązuje Beneficjenta  do 
stosowania Wytycznych.   



Słownik pojęć 

 

Zasada równości szans i niedyskryminacji - umożliwienie wszystkim osobom – 
bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, 
wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwego, 
pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych 
zasadach.     

W przypadku zasady równości szans i niedyskryminacji jest stosowane 
określenie: „zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami”. W związku z tym, w przypadku tej zasady 
przesłanka dotycząca płci ma zastosowanie tylko pośrednie. 

 



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 
 

http://www.lgdswiecie.pl/

