
SZKOLENIE

INICJATYWY NA RZECZ

LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

W RAMACH LSR

Świecie, 15 październik 2019 r.



Szkolenie dofinansowano w ramach umowy nr

UM_EF.433.1.002.2017 o dofinasowanie Projektu „Wsparcie na rzecz

kosztów bieżących i animacji II edycja” RPKP.11.01.00-04-0008/19

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





WIELOFUNDUSZOWE FINANSOWANIE

LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

„GMINY POWIATU ŚWIECKIEGO” 

 Priorytet 6. 

Zwiększenie włączenia 

społecznego, 

ograniczanie ubóstwa i 

promowanie rozwoju 

gospodarczego na 

obszarach wiejskich 

(EFRROW)

 Oś 11ROZWÓJ 

LOKALNY 

KIEROWANY PRZEZ 

SPOŁECZNOŚĆ 

(EFS)

PROW RPO WKP



Zgodność z LSR

Działania muszą być zgodne z PROW i RPO WK-P

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

ObszarówWiejskich w ramach Programu Rozwoju ObszarówWiejskich 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”



Inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności



 wysokość pomocy do 50 000 zł 

•co najmniej 5 inicjatyw w ramach operacji

•budżet 300 000,00 zł.

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:

liczba osób uczestniczących w inicjatywach, które zaspokajają potrzeby

społeczne

Wskaźnik produktu:

liczba inicjatyw zaspokajających potrzeby społeczne



Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej 



•Limit środków w ramach naboru: 70 000,00 zł

•wysokość pomocy do 60 000zł (nie dotyczy jednostki sektora 

finansów publicznych)

•co najmniej 10 szkoleń w ramach operacji dla min 75 osób

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:

• Liczba osób przeszkolonych, w tym liczba osób z grup

defaworyzowanych objętych ww. wsparciem

Wskaźnik produktu:

• Liczba szkoleń



Działania promocyjne obszaru objętego LSR 



• 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



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 w tym

organizacje pozarządowe, parafie



Działania w ramach RPO WK-P

w

Lokalnej Strategii Rozwoju 

na lata 2014 - 2020



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)

• Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym u których zwiększyła 

się aktywność społeczna

• Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem 

w programie [osoby] 



Wysokość pomocy dla projektów 

dotyczących aktywizacji społecznej

•Forma wsparcia: zaliczka/refundacja

•Minimalna wartość grantu wynosi 30.000,00 zł, maksymalna 

wysokość grantu wynosi 50.000,00 zł i stanowi 95% środków 

z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki 

kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

•Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego -

5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.



Wysokość pomocy dla projektów

dotyczących aktywności społeczno-zawodowej

•Forma wsparcia: zaliczka/refundacja

•Minimalna wartość grantu wynosi 120.000,00 zł, maksymalna

wysokość grantu wynosi 150.000,00 zł i stanowi 95% środków

z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki

kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

•Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego -

5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.



Wniosek wraz z załącznikami, w tym z wersją elektroniczną (plik

*.pdf)należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie (wskazanie adresata,

nadawcy i numeru naboru).

Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek:

a) osobiście lub przez osobę wyznaczoną przez wnioskodawcę

(dostarczyciel otrzyma potwierdzenie wpływu przesyłki) – decyduje data

wpływu do biura LGD

lub

b) poprzez nadanie (za potwierdzeniem odbioru) w polskiej placówce

pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 23

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) – decyduje

data wpływu do biura LGD.



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.



Wypełnianie dokumentacji 

projektowej

– część warsztatowa. 



Inicjatywy na rzecz lokalnej 

społeczności w ramach LSR 

– część warsztatowa. 



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/

