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LSR w województwie świętokrzyskim

W ramach konkursu na wybór LSR Województwo Świętokrzyskie dysponowało
kwotą 36 160 050, 10 EURO w ramach PROW 2014-2020 i kwotą 3 000 000,00
EURO w ramach PO RYBY 2014-2020.

Do województwa, za pośrednictwem LGD i LGR trafi łącznie ok. 163 mln zł –
w tym 151 mln zł z PROW i 12 mln zł z PO RYBY. W ramach PROW-u jest to
prawie połowa środków przewidzianych na wdrażanie części regionalnej
programu. Aktualnie województwo na wszystkie działania regionalne PROW
2014-2020 dysponuje kwotą ok. 325 mln zł.
W porównaniu z PROW 2007-2013, budżet LEADERA w województwie pozostaje
na niezmienionym poziomie (ok. 150 mln zł), podczas gdy budżet przeznaczony na
wdrażanie działań samorządowych pomniejszono o ok. 235 mln zł.

Liczby te pokazują rolę, jaką ma spełnić podejście LEADER w rozwoju społeczno-
gospodarczym obszarów wiejskich.
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LGD Dorzecze Wisły

Mieszkańcy (2013 rok): 34 354 osoby
Powierzchnia obszaru: 466 km2

LGD to 5 gmin: 
• Gmina Łubnice
• Gmina Oleśnica
• Miasto i Gmina Osiek
• Miasto i Gmina Połaniec
• Gmina Rytwiany

Biuro LGD (UMiG Połaniec):
ul. Ruszczańska 27, pok.110 
28-230 Połaniec
Tel: 015 8650 216 
Email: biuro@dorzeczewisly.pl
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Środki przyznane LGD Dorzecze Wisły

• Realizacja LSR – poddziałanie 19.2 – 4 500 000,00 zł;

• Projekty współpracy – poddziałanie 19.3 – 90 000,00 zł; 

• Koszty bieżące i aktywizacja – poddziałanie 19.4 – 1 125 000,00 zł;

– Środki przyznane dla LGD to w sumie 5 715 000,00zł.
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Cele LSR 
LGD Dorzecze Wisły

Cel ogólny 1: Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców

Cel szczegółowy 1.1: Rozwój gospodarczy regionu

Cel szczegółowy 1.2: Wsparcie aktywności społecznej
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Cel ogólny 1 Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców

Cel szczegółowy 1.1 Rozwój gospodarczy regionu

Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczych

Opis
Beneficjent/
grantobiorca

Wartość 
min. i maks. 

dofinansowania 
oraz poziom %

Sposób 
realizacji –

środki 
przeznaczone 
na realizację

• Rozwój przedsiębiorczości poprzez 
rozwijanie działalności gospodarczej,

• Rozwój przedsiębiorczości poprzez 
rozwijanie działalności gospodarczej 
i podnoszenie kompetencji osób 
realizujących operacje. 

Osoby 
fizyczne
i osoby 
prawne 

prowadzące 
działalność 

gospodarczą

od 25 001
do 200 000

(do 70%)

Konkurs –
rozwój 

działalności 
gospodarczej

1 450 000

Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa
– 9 szt.
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Cel ogólny 1 Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców

Cel szczegółowy 1.1 Rozwój gospodarczy regionu

Przedsięwzięcie 1.1.3 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych

Opis
Beneficjent/
grantobiorca

Wartość 
min. i maks. 

dofinansowania 
oraz poziom %

Sposób 
realizacji –

środki 
przeznaczone 
na realizację

• Rozwój przedsiębiorczości poprzez 
podejmowanie działalności gospodarczej,
• Rozwój przedsiębiorczości poprzez 
podejmowanie działalności gospodarczej
i podnoszenie kompetencji osób realizujących 
operacje.

Osoby 
fizyczne

75 000
premia (100%)

Konkurs 
–

podejmowanie 
działalności 

gospodarczej

750 000
Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa 
– 10 szt.
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Cel ogólny 1 Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców

Cel szczegółowy 1.1 Rozwój gospodarczy regionu

Przedsięwzięcie 1.1.4 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez osoby do 29. roku     
życia

Opis
Beneficjent/
grantobiorca

Wartość 
min. i maks. 

dofinansowania 
oraz poziom %

Sposób realizacji 
– środki 

przeznaczone na
realizację

• Rozwój przedsiębiorczości poprzez 
podejmowanie działalności gospodarczej,

• Rozwój przedsiębiorczości poprzez 
podejmowanie działalności gospodarczej
i podnoszenie kompetencji osób 
realizujących operacje,

• Grupa defaworyzowana: osoby w wieku 
do 29 lat.

Osoby 
fizyczne

w wieku do 
29. roku życia

50 000
(premia 100%)

Konkurs –
podejmowanie 

działalności 
gospodarczej

250 000

Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 5 szt.
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Cel ogólny 1 Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców

Cel szczegółowy 1.1 Rozwój gospodarczy regionu

Przedsięwzięcie 1.1.6 Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego
– zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rekreacja i rozrywka oraz handel hurtowy 
i detaliczny

Opis
Beneficjent/
grantobiorca

Wartość 
min. i maks. 

dofinansowania 
oraz poziom %

Sposób realizacji 
– środki 

przeznaczone na
realizację

• Konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie, 
festyn, akcja społeczna, itp.,

• Promowanie obszaru, produktów, usług 
lokalnych, 

• Spotkania branżowe nastawione na budowanie 
wspólnej marki oraz więzi między sektorowych,

• Wzmocnienie kapitału społecznego.
• Minimalna liczba wydarzeń – 4 szt. 
• Wnioskodawca posiada ponad 7-letnie 

doświadczenie w realizacji projektów na 
obszarach wiejskich. 

• Wnioskodawca posiada siedzibę na obszarze 
LGD ponad 7 lat.

LGD, osoby 
prawne

50 000
(do 90%)

Operacja 
własna

50 000

Wskaźnik produktu: Liczba wydarzeń – 4 szt.
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Cel ogólny 1 Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców

Cel szczegółowy 1.2 Wsparcie aktywności społecznej 

Przedsięwzięcie 1.2.1 Działania niekomercyjne tworzące warunki do aktywności mieszkańców 

Opis
Beneficjent/
grantobiorca

Wartość 
min. i maks. 

dofinansowania 
oraz poziom %

Sposób 
realizacji –

środki 
przeznaczone 
na realizację

Budowa, przebudowa ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury 
rekreacyjnej i/lub turystycznej 
przystosowanej do obsługi co najmniej 
1 000 osób rocznie.

Osoby prawne
z wyłączeniem 

JSFP

od 50 000
do 200 000

(do 90%)

Konkurs – inne 

1 000 000

Wskaźnik produktu: Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej – 10 szt.
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Cel ogólny 1 Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców

Cel szczegółowy 1.2 Wsparcie aktywności społecznej 

Przedsięwzięcie 1.2.3 Kultywowanie dziedzictwa kulturowego regionu

Opis
Beneficjent/
grantobiorca

Wartość 
min. i maks. 

dofinansowania 
oraz poziom %

Sposób 
realizacji –

środki 
przeznaczone 
na realizację

• Konferencja, szkolenie, warsztat, 
spotkanie, festyn, akcja społeczna, itp.,

• Zakup rzeczy i środków trwałych 
stanowi nie więcej niż 70% kosztów, 

• Wzmocnienie kapitału społecznego,
• Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

LGD/osoby 
fizyczne i 

osoby prawne
z 

wykluczeniem 
prowadzących 

działalność 
gospodarczą 

oraz JSFP

od 10 000
do 50 000
(do 95%)

Projekt 
grantowy

250 000

Wskaźnik produktu: Liczba wydarzeń kultywujących dziedzictwo kulturowe regionu – 8 szt.
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Cel ogólny 1 Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców

Cel szczegółowy 1.2 Wsparcie aktywności społecznej 

Przedsięwzięcie 1.2.4 Budowanie więzi i współpracy międzygminnej

Opis
Beneficjent/
grantobiorca

Wartość 
min. i maks. 

dofinansowania 
oraz poziom %

Sposób 
realizacji –

środki 
przeznaczone 
na realizację

• Konferencja, szkolenie, warsztat, 
spotkanie, festyn, akcja społeczna, itp.,

• Zakup rzeczy i środków trwałych 
stanowi nie więcej niż 20% kosztów,

• Wzmocnienie kapitału społecznego,
• Zachowanie dziedzictwa lokalnego. 

LGD/osoby 
fizyczne i osoby 

prawne
z wykluczeniem 
prowadzących 

działalność 
gospodarczą 

oraz JSFP

od 10 000
do 50 000
(do 95%)

Projekt 
grantowy 

250 000

Wskaźnik produktu: Liczba wydarzeń budujących więzi społeczne – 8 szt.
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Cel ogólny 1 Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców

Cel szczegółowy 1.2 Wsparcie aktywności społecznej 

Przedsięwzięcie 1.2.5 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych

Opis
Beneficjent/
grantobiorca

Wartość 
min. i maks. 

dofinansowania 
oraz poziom %

Sposób realizacji 
– środki 

przeznaczone na
realizację

• Konferencja, szkolenie, spotkanie, festyn, 
itp.,

• Wyjazd studyjny dla minimum 5 osób,
• Doradztwo indywidualne dla minimum 20 

osób, 
• Zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie 

więcej niż 50% kosztów,
• Wzmocnienie kapitału społecznego.

LGD/osoby 
fizyczne i 

osoby prawne
z 

wykluczeniem 
prowadzących 

działalność 
gospodarczą 

oraz JSFP

od 10 000
do 50 000
(do 95%)

Projekt 
grantowy

250 000

Wskaźnik produktu: Liczba wydarzeń – 8 szt.
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Cel ogólny 1 Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców

Cel szczegółowy 1.2 Wsparcie aktywności społecznej 

Przedsięwzięcie 1.2.6 Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom

Opis
Beneficjent/
grantobiorca

Wartość 
min. i maks. 

dofinansowania 
oraz poziom %

Sposób realizacji 
– środki 

przeznaczone na
realizację

• Minimum 50 godzin zegarowych zajęć na 
grupę, 

• Zajęcia dla grup minimum 10 osobowych,
• Zakup rzeczy i środków trwałych stanowi 
nie więcej niż 30% kosztów,
• Wzmocnienie kapitału społecznego.

LGD/osoby 
prawne

z 
wykluczeniem 
prowadzących 

działalność 
gospodarczą 

oraz JSFP

od 5 000
do 20 000
(do 95%)

Projekt 
grantowy 

250 000

Wskaźnik produktu: Liczba godzin warsztatowych – 1 250 szt.
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W ramach kryteriów dopuszczających weryfikacji 
podlegać będą – etap 1:

Nazwa kryterium Definicja/wyjaśnienie

Operacja została złożona w miejscu i terminie 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków 
o udzielenie wsparcia

Zgodnie z datą wpływu wniosku do LGD

Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, 
który został wskazany w ogłoszeniu o naborze 
wniosków o udzielenie wsparcia
Weryfikacji podlega:
• zgodność z opisem,
• rodzaj Beneficjenta,
• wartość dofinansowania (kwotowa oraz 

procentowa)

Ocena na podstawie wniosku 
o dofinansowanie i ogłoszenia

Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną 
w ogłoszeniu o naborze

Ocena na podstawie wniosku 
o dofinansowanie i ogłoszenia

Operacja spełniania dodatkowe warunki udzielenia 
wsparcia obowiązujące w ramach naboru

Ocena na podstawie wniosku 
o dofinansowanie i ogłoszenia
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W ramach kryteriów dopuszczających weryfikacji 
podlegać będą – etap 2:

Nazwa kryterium Definicja/wyjaśnienie

Operacja jest zgodna z LSR – realizuje cel główny 
i szczegółowy LSR przez osiąganie zaplanowanych 
w LSR wskaźników.
Weryfikacji podlegać będą:
• wskaźnik produktu,
• wskaźnik rezultatu,
• wskaźnik oddziaływania

Ocena na podstawie wniosku 
o dofinansowanie i ogłoszenia

Operacja jest zgodna z programem, w ramach 
którego jest planowana do realizacji

Ocena na podstawie karty oceny  
przekazanej przez Samorząd Województwa
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W ramach kryteriów punktowych ocenie podlegać będą:
Nazwa kryterium Definicja/wyjaśnienie

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w 
wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest 
równy lub mniejszy od udziału procentowego 
wskaźnika produktu osiąganego przez operację w 
stosunku do wskaźnika zakładanego do osiągnięcia 
w ramach konkursu

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na 
konkurs) x 100% 

≤ 
(wielkość wskaźnika produktu operacji / 
wielkość wskaźnika dla konkursu) x 100%

Przykład:
• Oceniana operacja zakłada wsparcie rozwoju 1 przedsiębiorstwa, przy dofinansowaniu 

300 000,00 zł.
• W ramach konkursu założono osiągnięcie wskaźnika produktu Liczba operacji polegających na 

rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 6 szt. oraz przeznaczono kwotę 1 800 000,00 zł.

Obliczenie:

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) ≤ (wielkość wskaźnika produktu operacji / wielkość wskaźnika dla konkursu)

300 000,00/1 800 000,00 ≤ 1/6
0,16 ≤ 0,16 - PRAWDA

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest 
równy od udziału procentowego wskaźnika produktu osiąganego przez operację w stosunku do wskaźnika 
zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu, w związku z czym, w ramach kryterium zostają przyznane punkty.
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Nazwa kryterium Definicja/wyjaśnienie

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w 
wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest 
równy lub mniejszy od udziału procentowego 
osiąganego wskaźnika rezultatu (bezpośrednio 
wynikającego ze wskaźnika produktu) przez operację 
w stosunku do wskaźnika rezultatu zakładanego do 
osiągnięcia w ramach konkursu

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na 
konkurs) x 100% 

≤ 
(wielkość wskaźnika rezultatu operacji / 

wielkość wskaźnika dla konkursu) x 100%

Przykład:
• Oceniana operacja zakłada utworzenie 1 miejsca pracy, przy dofinansowaniu 300 000,00 zł.
• W ramach konkursu założono osiągnięcie wskaźnika rezultatu: Liczba utworzonych miejsc pracy 

(ogółem) – 7 szt. oraz przeznaczono kwotę 1 800 000,00 zł.

Obliczenie:

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) ≤ (wielkość wskaźnika rezultatu operacji / wielkość wskaźnika dla konkursu)

300 000,00/1 800 000,00 ≤ 1/7
0,16 ≤ 0,14 – NIEPRAWDA 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków przeznaczonych na konkurs 
jest wyższy od udziału procentowego wskaźnika produktu osiąganego przez operację w stosunku do 
wskaźnika zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu, w związku z czym, w ramach kryterium 
NIE ZOSTAJĄ przyznane punkty.
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Operacja jest innowacyjna w zakresie określonym 
w LSR

Na podstawie złożonego wniosku

Poprzez innowację należy rozumieć 
wdrożenie nowego produktu, technologii 
lub usługi dotychczas niewystępujących 

na obszarze LGD

W budżecie operacji zaplanowano min. 5% 
środków na działania mające wpływ na ochronę 
środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom 
klimatu

Na podstawie wydzielonej pozycji 
w budżecie

W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% 
środków na działania informujące o przyznaniu 
wsparcia przez LGD w ramach LSR

Na podstawie wydzielonej pozycji 
w budżecie

Udział wkładu własnego w realizację operacji jest 
większy o 10 punktów procentowych od 
wymaganego

Na podstawie złożonego wniosku

Wnioskodawca posiada doświadczenie, 
kwalifikacje i zasoby zgodne z zakresem 
planowanej operacji 

Na podstawie oświadczenia 
i przedstawionych dokumentów
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Wnioskodawca korzystał z doradztwa 
prowadzonego przez pracowników LGD i/lub wziął 
udział w szkoleniu dotyczącym danego Konkursu

Na podstawie oświadczenia 
i przedstawionych dokumentów

Operacja zakłada utworzenie więcej niż 1 miejsca 
pracy

Na podstawie wniosku

Koszt utworzenia 1 miejsca pracy jest niższy od 
średniego kosztu dla wszystkich operacji poddany 
ocenie wg kryteriów wyboru

(wysokość wsparcia w operacji / liczba 
miejsc pracy w operacji)

≤ 
(suma wysokości wsparcia wszystkich 
operacji / suma deklarowanych miejsc 

pracy wszystkich operacji)

Przykład:
• Oceniana operacja zakłada utworzenie 2 miejsc pracy, przy dofinansowaniu 300 000,00 zł.
• Na konkurs złożono 12 wniosków zakładających (w sumie) utworzenie 15 miejsc pracy, na 

łączną kwotę dofinansowania 2 300 000,00 zł.

Obliczenie:
300 000,00/2 ≤ 2 300 000/15

150 000,00  ≤ 153 333,33
Koszt utworzenia 1 miejsca pracy jest niższy od średniego kosztu dla wszystkich operacji,
w związku z czym, w ramach kryterium zostają przyznane punkty.
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Wnioskodawca prowadzi działalność/planuje 
podjąć w branży kluczowej dla rozwoju obszaru 
LSR zgodnie z nr sekcji PKD* wskazanym w LSR

Na podstawie oświadczenia 
i przedstawionych dokumentów

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku 
prowadzi działalność na obszarze LSR od co 
najmniej 6 miesięcy

Na podstawie oświadczenia 
i przedstawionych dokumentów

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku ma 
miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co 
najmniej 12 miesięcy 

Na podstawie oświadczenia 
i przedstawionych dokumentów

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku 
prowadzi działalność i/lub zamieszkania na 
obszarze LSR od co najmniej 2 lat

Na podstawie oświadczenia 
i przedstawionych dokumentów

Operacja realizowana będzie na obszarze 
miejscowości zamieszkałej przez mniej niż 5 000 
mieszkańców

Na podstawie złożonego wniosku

Wnioskodawca jest osobą należącą do grupy 
defaworyzowanej określonej w LSR**

Na podstawie oświadczenia 
i przedstawionych dokumentów

*Jako branże kluczowe określono:  Usługi związane z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (I), Działalność związaną 
z kulturą, rozrywką i rekreacją (R), Handel hurtowy i detaliczny (G).
** Jako grupę defaworyzowaną określono: osoby do 29. roku życia.
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Operacja posiada prawomocne pozwolenie na 
budowę lub prawomocne zgłoszenie robót 
budowlanych lub operacja nie wiąże się 
z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę 
lub zgłoszenia robót budowlanych 

Na podstawie oświadczenia 
i przedstawionych dokumentów

Operacja będzie realizowana w partnerstwie 
podmiotów z różnych sektorów 

Na podstawie oświadczenia 
i przedstawionych dokumentów

Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji 
projektów komplementarnych lub był podmiotem 
koordynującym projekt komplementarny do 
planowanego do realizacji 

Umowy o dofinansowanie/inne 
dokumenty

Operacja będzie realizowana w partnerstwie 
podmiotów z różnych sektorów

Na podstawie oświadczenia 
i przedstawionych dokumentów

Przy realizacji zadania zostaną wykorzystane 
zasoby infrastrukturalne współfinansowane ze 
środków LSR 2007–2013

Opis we wniosku/oświadczenie 

Projekt zostanie 
zrealizowany w 
partnerstwie

1 partner
Opis we wniosku/oświadczenie/

porozumienie, umowa partnerska
2 partnerów

Powyżej 2 partnerów
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Każdy wygrywa lub nici z interesu
Stephen Covey

Inwentaryzacja, Edukacja, Partnerstwo, Planowanie, Działanie 

Paweł Walczyszyn

tel. 507 048 678                               biuro@InicjatywaLokalna.pl

www.InicjatywaLokalna.pl                www.carownica.pl
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