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LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  

„GMINY POWIATU ŚWIECKIEGO” 

OKRES PROGRAMOWANIA 2007-2013 

Organizacja pozarządowa działająca od 2008 roku w celu wspomagania 
wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, 

Skupiająca 63 członków z trzech sektorów:  

publicznego, społecznego i gospodarczego, 

Działająca na obszarze 7 gmin:  

Bukowiec, Jeżewo, Drzycim, Dragacz, Nowe, Warlubie, Świecie. 

Od 2015 roku w ramach spójności obszarowej  

obejmować będzie swoim działaniem  

wszystkie 11 gmin z terenu powiatu świeckiego, 



LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  

„GMINY POWIATU ŚWIECKIEGO” 

OKRES PROGRAMOWANIA 2014-2020 



LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  

„GMINY POWIATU ŚWIECKIEGO” 

 LGD dysponowała na lata 2007-2013 środkami w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(PROW)  

 Zrealizowano 94 operacje na kwotę 9.914.575,44 zł. 

 w tym: 

 48 - Małe Projekty 

 21 - Odnowa i Rozwój Wsi 

 19 - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

 6 - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

 2 - Projekty współpracy 

 Nabywanie umiejętności i aktywizacja oraz funkcjonowanie LGD 

 

 

 

 



NOWY OKRES PROGRAMOWANIA 

2014-2020 

 



ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ 

RLKS 

 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) – 
ang. Community led - local development (CLLD) – to nowy 
instrument terytorialny – wprowadzony przez KE do 
realizacji w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. 

 Jest on rozszerzeniem podejścia LEADER, zastosowanego 
w poprzednim okresie programowania 2007-2014 w Osi 4 
PROW, zakłada on: 
• Możliwość stosowania nie tylko na obszarach wiejskich, ale także 

miejskich, 

• w ramach RLKS można wykorzystać nie tylko Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, ale także 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz 
Społeczny, Europejski Fundusz Morski i Rybacki (Strategie 
wielofunduszowe) 

W Polsce funkcjonować będzie w oparciu o ustawę o rozwoju 
lokalnym z udziałem lokalnej społeczności ( 20-02-2015). 

 



ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ 

RLKS 

 RLKS powinno wykształcać w społecznościach i lokalnych samorządach 
umiejętności porozumiewania się, wyrażania swoich opinii, ale także 
współodpowiedzialności za swój własny rozwój. Ta zdolność byłaby w 
istocie jednym z najważniejszych długofalowych rezultatów RLKS.  

 Kluczowym wyznacznikiem LSR jest jej partycypacyjny charakter. 
Partycypacyjność powinna być cechą charakterystyczną LSR na 
wszystkich etapach jej tworzenia i realizacji.  

 W praktyce ma się przejawiać:  

 1) na etapie tworzenia strategii;  

 2) na etapie realizacji strategii poprzez realizację projektów 
zgłaszanych przez indywidualne osoby/pojedyncze organizacje, ale 
mających społecznościowe oddziaływanie lub projektów 
społecznościowych (angażujących społeczność, realizowane przez 
nią), ale także poprzez udział społeczności lokalnej w decydowaniu, 
które projekty będą zgłoszone do finansowania.  

 3) poprzez zaangażowanie społeczności w ocenę realizacji tej 
strategii, „partycypacyjne urefleksyjnienie”. * 

*Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce. 



ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ 

RLKS 

RLKS zachowuje podstawowe założenia metody LEADER, to 
jest: 

1. oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w 
tworzeniu i realizacji strategii), 

2. terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla 
danego, spójnego obszaru), 

3. zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, 
współpraca różnych grup interesu), 

4. partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne 
partnerstwo, w którym uczestniczą różne podmioty z 
sektora publicznego, społecznego i gospodarczego i 
mieszkańców), 

5. innowacyjność (w skali lokalnej), 

6. decentralizacja zarządzania i finansowania, 

7. sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i 
rozpowszechnianie dobrych praktyk). 



LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2014-2020 

 Lokalna Strategia Rozwoju (w skrócie LSR) 

jest dokumentem, który stanowi podstawę do 

działań podejmowanych przez Lokalną Grupę 

Działania (LGD) w ramach RLKS na lata 2014-

2020. 

 Istota LSR polega na wskazaniu kierunków 

rozwoju obszaru objętego LSR. Zasadniczym 

celem pracy nad strategią jest poszukiwanie i 

zdefiniowanie tych kierunków przy udziale 

partnerów społecznych, gospodarczych, 

publicznych i mieszkańców. 



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 7 ROZWÓJ 

LOKALNY KIEROWANY 

PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ 

(EFRR) 

 Oś 11ROZWÓJ 

LOKALNY KIEROWANY 

PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ 

(EFS) 

PROW RPO WKP 



PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 

Wspierane będą operacje mające na celu: 
 

 
1. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań 

innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR,  
 

2. zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości,  
 

3. dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów 
przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów 
rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom (produkty objęte i 
nieobjęte załącznikiem nr 1 do TFUE (Traktat o Funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej),  
 

4. podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem 
działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł 
dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy, 

 

 

Cel szczegółowy 

6B - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich  

 



PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 

Wspierane będą operacje mające na celu: 
 

5. podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, 
zmian klimatycznych a także innowacji, 
 

6. rozwój produktów lokalnych,  
 

7. rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk, 
 

8. zachowanie dziedzictwa lokalnego,  
 

9. rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, 
rekreacyjnej lub kulturalnej,  
 

10. rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w 
zakresie włączenia społecznego (które umożliwiają połączenie obiektów 
użyteczności publicznej). 

 

 

 

Cel szczegółowy 

6B - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich  

 



PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 

Projekty Grantowe: 

 Projekt grantowy o całkowitej wartości nieprzekraczającej 50 000 

PLN, realizowanych przez podmioty działające na obszarze 

objętym LSR 

 Poza koniecznością poddania się ewentualnej kontroli realizator 

„mikro-projektu” nie ma styczności z podmiotem wdrażającym, a 

jedynie z LGD 

 LGD określa warunki dostępu i wyboru dla projektu grantowego 

 Nie więcej niż 20% budżetu danego PG dla jednostek sektora 

finansów publicznych 

 

 

 

Cel szczegółowy 

6B - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich  

 



PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 

 

 

 

Cel szczegółowy 

6B - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich  

 

Typy beneficjantów: 
 

o Osoby fizyczne. 

 

o Osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem 

województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje 

pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe. 

 

o Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym 

ustawy przyznają zdolność prawną.  

 

o W przypadku projektów grantowych, grantobiorcami mogą być również 

sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej (np. koła 

gospodyń wiejskich). Grantobiorcami nie mogą być podmioty prowadzące 

działalność gospodarczą lub deklarujące jej podjęcie.  



PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 

 

 

 

Cel szczegółowy 

6B - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich  

 
Limity pomocy na beneficjentów/grantobiorców:  

• Beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych oraz LGD – maksymalnie 300 000 

PLN w okresie realizacji Programu,  

• Grantobiorcy – maksymalnie 100 000 PLN. W przypadku podmiotu, który będzie ubiegać się o 

wsparcie na rzecz sformalizowanej grupy nieposiadającej osobowości prawnej, limit pomocy jest 

liczony odrębnie na każdą sformalizowaną grupę.  

• W przypadku realizacji operacji w partnerstwie limit pomocy każdego z partnerów jest 

pomniejszany proporcjonalnie.  

 

Limity pomocy na operacje:  

• Limit na operacje – 300 000 PLN kwoty pomocy z wyłączeniem operacji z zakresu rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, tworzenia inkubatorów oraz operacji realizowanych przez jednostki 

sektora finansów publicznych.  

• Limit pomocy na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego - 500 000 PLN kwoty 

pomocy.  

• Limit na operację z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej – 100 000 PLN kwoty 

pomocy.  

• Całkowita wartość operacji realizowanych poza projektem grantowym wynosi co najmniej 50 000 

PLN.  

• Całkowita wartość grantu wynosi nie więcej niż 50 000 PLN.   
 



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. 

2. Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające 

konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty 

poprzez: 

a. rozbudowę przedsiębiorstwa, 

b. rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa, 

c. działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu 

produkcyjnego, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych 

produktów/usług, 

d. zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, 

e. zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę sposobu świadczenia usługi. 

3. Wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości poprzez 

dostosowanie istniejących budowli do pełnienia funkcji inkubatora i wsparcie usług świadczonych 

przez inkubator. 

Oś 7 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) 



REGIONALNY PROGRAM  OPERACYJNY 

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

RPO WKP 2014-2020 

Typy beneficjantów: 

 Lokalne Grupy Działania 

 Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz 

samorządowe jednostki organizacyjne 

 organizacje pozarządowe 

 mikro i małe przedsiębiorstwa 

 kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych 

 instytucje otoczenia biznesu 

 partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu 

realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego 

Oś 7 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) 



REGIONALNY PROGRAM  OPERACYJNY 

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

RPO WKP 2014-2020 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu: 

 Typ projektu 1 – 85% 

 Typ projektu 2 i 3 

Projekty objęte pomocą publiczną - maksymalny poziom dofinansowania 

zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, 

Projekty nie objęte pomocą publiczną – 85% 

 
Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN) 

 Typ projektu 2 – od 1 tys. do 50 tys. PLN 

Oś 7 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) 



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) 



REGIONALNY PROGRAM  OPERACYJNY 

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

RPO WKP 2014-2020 

Typy beneficjantów: 

 Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 

prowadzących działalność gospodarcza lub oświatową na podstawie 

odrębnych przepisów). 

Oś 11 – Europejski Fundusz Społeczny (EFS) 



REGIONALNY PROGRAM  OPERACYJNY 

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

RPO WKP 2014-2020 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu  

 85% 

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN) 

 Nie określono 

Oś 11 – Europejski Fundusz Społeczny (EFS) 



LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

 „GMINY POWIATU ŚWIECKIEGO” 

PROSI O WYPEŁNIENIE ANKIETY  

I PODZIELENIA SIĘ UWAGAMI, CO POZWOLI NA WYPRACOWANIE 

CELÓW I KIERUNKÓW REALIZACJI 

LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014 – 2020 



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 
 


