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KRAINA LASÓW I JEZIOR



PROGRAM LEADER

□ jest częścią Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007–2013 jako oś IV tego 
programu

□ jest częścią głównego nurtu programowania 
finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

□ jego celem jest: budowanie kapitału 
społecznego poprzez aktywizację mieszkańców
oraz przyczynienie się do powstawania nowych miejsc 
pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie 
zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja



PROGRAM LEADER
obejmuje następujące działania:

□ Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju; 

□ Wdrażanie projektów współpracy, międzyregionalnej i 

międzynarodowej, zawartych przez dwa lub więcej LGD na 

wspólne realizowanie przedsięwzięć; 

□ Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, w tym m.in. 

badania nad obszarem objętym LSR, szkolenia, promocja, 

animowanie społeczności lokalnych, koszty funkcjonowania 

LGD. 



Lokalna Grupa Działania (LGD) :
▪ to grupa osób reprezentujących miejscową społeczność i zaangażowanych w działania 

na rzecz rozwoju lokalnego
▪ winna być partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora 
publicznego, gospodarczego i społecznego

Model partnerstwa trójsektorowego

Źródło: www.minrol.gov.pl



Lokalna Grupa Działania (LGD) :
▪ przygotowuje Lokalną Strategię Rozwoju

▪ powinna być zarejestrowana jako stowarzyszenie (z pewnymi wyjątkami) w 

KRS, posiadać statut i wybrane władze: radę, zarząd, komisję rewizyjną

▪ na poziomie decyzyjnym (rada) przynajmniej 50% członków stanowić powinni 

partnerzy gospodarczy i społeczni, w tym przedstawiciele społeczeństwa 
obywatelskiego

▪ najważniejszym gremium decyzyjnym LGD jest zgromadzenie członków



Obszar WLGD                   
KRAINA LASÓW i JEZIOR

12 gmin (Bojanowo, Krzemieniewo, Lipno, 
Osieczna, Poniec, Przemęt, Rydzyna, Śmigiel, 
Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice, Wolsztyn) 
położonych w południowo-zachodniej części 
Wielkopolski zajmujący powierzchnię 1.726 km²

Zamieszkany przez ponad 127 tys. mieszkańców

O unikalnych walorach turystycznych
łączących kompleksy leśne z polodowcowymi 
pojezierzami



Wielkopolska Lokalna Grupa Działania 
KRAINA LASÓW I JEZIOR w ramach
wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
prowadzi nabór konkursowy wniosków 
kwalifikujących się do udzielenia pomocy               
w ramach następujących działań                              
● Odnowa i rozwój wsi                                   
● Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej                                                           
● Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
● „Małe” projekty



Małe projekty 



Są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub 
zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, 

które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działao osi 3, pod 
warunkiem spełnienia kryteriów dostępu i wyboru, dla których 
całkowita wartośd projektu wynosi od 4 500 zł do 100 000 zł

.

Małe projekty



Małe projekty

szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej

określa 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 8 lipca 2008 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty

pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013

(Dz. U. nr 138, poz. 868, zm. Dz. U. z 2009 nr 71, poz. 613)      



Małe projekty – Beneficjenci

1.Osoby  prawne
albo jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, 

którym ustawy przyznają zdolnośd prawną

a) posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą 
działalnośd  na tym obszarze

b) utworzone na podstawie ustaw np. stowarzyszenia, 
fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne związków 
wyznaniowych i kościołów.



Małe projekty – Beneficjenci

2. Osoby  fizyczne,

które są:

a) obywatelami paostwa członkowskiego Unii Europejskiej;

b) pełnoletnie;

c) zamieszkałe na obszarze objętym LSR lub wykonujące 
działalnośd gospodarczą na tym obszarze



Małe projekty – zakres pomocy

1) Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym przez 
organizację szkoleń  i innych przedsięwzięć  o charakterze  
edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru działania 
LGD

2) Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez: 

- udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym 
zapewniającego dostęp do Internetu,

- organizację imprez o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym lub 
sportowym



3) Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez: 

• Promocję lokalnej twórczości kulturalnej, lokalnego dziedzictwa 
kulturowego, historycznego lub przyrodniczego

• Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka 
regionalnego i gwary

• Kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła

4) Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze działania LGD, w tym:

• Utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej lub 
stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów lub innych 
publikacji informacyjnych dotyczących obszaru LGD;

• Budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury 
turystycznej (punkty widokowe, miejsca wypoczynkowe, szlaki 
turystyczne itp.)   



5) Zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego 
lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego

6) Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w 
tym przez:

 Odbudowę, albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów 
małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w 
wojewódzkiej ewidencji zabytków

 Odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych 
do rejestru zabytków lub ujętych w wojewódzkiej ewidencji 
zabytków 

 Remont lub wyposażenie muzeów

 Remont lub wyposażenie świetlic wiejskich  



7) Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek 
produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych 
sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie albo podnoszenie 
jakości tych produktów, 

8) Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu 
poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub 
gospodarczej, z wyłączeniem działalności rolniczej



Koszty kwalifikowalne

podlegające refundacji, to koszty:

1. Przygotowania dokumentacji technicznej

2. Opłat za patenty lub licencje

3. Badań lub analiz 

4. Sprawowania nadzoru autorskiego lub inwestorskiego



5. Robót budowlanych 

6. Wynagrodzenia za świadczenie usług, w tym usług prawniczych lub 
księgowych 

7. Podłączenia do Internetu 

8. opracowania, druku, dystrybucji materiałów 

informacyjnych lub szkoleniowych, zakup czasu antenowego, 
zamieszczenia materiałów w prasie 

9. Najmu sal lub innych powierzchni lub dzierżawy gruntu



10. Zakupu materiałów lub przedmiotów, w tym materiału siewnego lub 
nasadzeniowego roślin wieloletnich  

11. zakupu, najmu lub dzierżawy oraz montażu maszyn, urządzeń, 
wyposażenia, sprzętu lub oprogramowania, z wyłączeniem środków 
transportu

12. Organizacji i przeprowadzania wydarzeń promocyjnych, 

kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych



13. Wytyczenia lub oznakowania szlaków turystycznych, ścieżek 
dydaktycznych lub przyrodniczych, w tym pomników przyrody, 
obiektów malej infrastruktury turystycznej itp. 

14. Utworzenia lub aktualizacji baz danych, 

w tym bazy informacji turystycznej, 

tworzenia stron internetowych 

15. Koszty wynagrodzenia lub pobyt osób prowadzących szkolenia 

lub podróży i wyżywienia uczestników szkolenia 



Kryteria dostępu

 Mały projekt nie będzie realizowany z udziałem innych 
środków publicznych – z wyjątkiem współfinansowania z 
Funduszu Kościelnego lub środków własnych j. s. t.

 Będzie realizowany w nie więcej niż dwóch etapach, nie 
dłużej niż do 31 grudnia 2014 r. 

 Płatność ostateczna obejmować będzie nie więcej niż 25% 
łącznej planowanej kwoty pomocy  



Forma i wysokość pomocy

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji 

Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może 
przekroczyć 25 tys. zł

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 70 % kosztów 
kawalifikowanych dla projektów o całkowitej wartości od 4,5 tys. do 

100 tys. zł

Limit pomocy dla jednego beneficjenta wynosi 100 tys. zł przez cały 
okres wdrażania LSR



Czym jest Lokalna Strategia Rozwoju?

Lokalna Strategia Rozwoju (w skrócie LSR) jest dokumentem, który 
stanowi podstawę  działań podejmowanych przez Lokalną Grupę 
Działania (LGD) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(PROW) na lata 2007-2013.

Istota LSR polega na

wskazaniu celów i kierunków rozwoju
obszaru objętego LSR.



LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

Cel ogólny 1 
Poprawa jakości życia na obszarze działania 

WLGD Kraina Lasów i Jezior 

Cel ogólny 2 
Wzrost poziomu aktywności mieszkańców 

Krainy Lasów i Jezior

Cel ogólny 3
Poprawa pozycji Krainy Lasów i Jezior w otoczeniu



LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

dostępna na stronie:

www.wlgd.org.pl

http://www.wlgd.org.pl/


Małe projekty

 2,5 mln 17%

Różnicowanie

 1,5 mln 10%

Odnowa i rozwój 

wsi

 9,0 mln 61%

Mikroprzedsiębio

rstwa

1,8 mln 12%



HARMONOGRAM NABORÓW

Działanie

2009 2010 2011 2012 2013 2014

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Różnicowanie

Mikroprzedsię

biorstwa

Odnowa i 

rozwój wsi

Małe Projekty



Procedura przyjmowania wniosków 
o dofinansowanie operacji

Zarząd WLGD wspólnie z Samorządem 
Województwa ustala termin składania 
wniosków o dofinansowanie operacji oraz 
treść informacji o możliwości składania, za 
pośrednictwem WLGD, wniosków o 
przyznanie pomocy.



Procedura przyjmowania wniosków 

o dofinansowanie operacji

Właściwy organ samorządu województwa, podaje do
publicznej wiadomości, na stronie internetowej urzędu
marszałkowskiego, na tablicy ogłoszeń urzędu
marszałkowskiego oraz w prasie o zasięgu obejmującym
obszar realizacji LSR, informację o możliwości składania,
za pośrednictwem WLGD, wniosków o przyznanie
pomocy. Informacja ta jest zamieszczana także przez
WLGD na jej stronie internetowej oraz w jej siedzibie na
tablicy ogłoszeń.



Procedura przyjmowania wniosków 

o dofinansowanie operacji

Informacja o naborze wniosków, zawiera w szczególności:

- wskazanie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy
• nie krótszego niż 14 dni i nie dłuższego niż 30 dni,
• rozpoczynającego bieg nie wcześniej niż po upływie 14 dni od 

dnia podania do publicznej wiadomości tej informacji

- wskazanie miejsca składania wniosków – Biura WLGD

- wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy

- lokalne kryteria wyboru projektów przez WLGD, określone w LSR

- wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez WLGD

- limit dostępnych środków



Procedura przyjmowania wniosków 

o dofinansowanie operacji

Wnioski przyjmują pracownicy Biura w godzinach jego funkcjonowania.

• Złożenie wniosku o przyznanie pomocy potwierdza się
wnioskodawcy. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz
jest opatrzone pieczęcią WLGD i podpisane przez osobę przyjmującą
wniosek.

• Na pierwszej stronie wniosku pracownik Biura przystawia pieczęć 
WLGD, wpisuje datę oraz numer wniosku oraz liczbę załączników.  



Procedura przyjmowania wniosków 

o dofinansowanie operacji

Biuro WLGD prowadzi rejestr przyjętych wniosków, do którego 
wpisuje się dany wniosek niezwłocznie po jego przyjęciu.

Oficjalne zamknięcie rejestru następuje niezwłocznie po upływie
terminu składania wniosków poprzez podkreślenie listy i podpisanie 
przez Dyrektora Biura lub upoważnioną przez niego osobę

Biuro zestawia złożone wnioski w zbiorczą listę wniosków i
przekazuje ją Przewodniczącemu Rady.



Procedura wyboru operacji zawierająca ocenę 
zgodności operacji z LSR i ocenę operacji na 

podstawie lokalnych kryteriów wyboru.

W karcie oceny zgodności projektu z LSR, członkowie Rady 
odpowiadają na pytania:
– czy realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów 

ogólnych LSR?
– czy realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów 

szczegółowych LSR?
– czy realizacja projektu jest zgodna z przedsięwzięciami 

zaplanowanymi w LSR?

Uznanie operacji za zgodną z LSR skutkuje przekazaniem operacji do 
dalszej oceny według lokalnych kryteriów wyboru.



Procedura wyboru operacji zawierająca ocenę 
zgodności operacji z LSR i ocenę operacji na 

podstawie lokalnych kryteriów wyboru.

Operacja zostanie uznana za zgodną z LSR, jeżeli będzie zgodna z:

1) co najmniej jednym celem ogólnym

2) co najmniej jednym celem szczegółowym

3) co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR

Operacja, która nie zostanie uznana za zgodną z LSR nie podlega 
dalszej ocenie.



Procedura wyboru operacji zawierająca ocenę 
zgodności operacji z LSR i ocenę operacji na 

podstawie lokalnych kryteriów wyboru.

• W stosunku do każdego wniosku będącego przedmiotem 
posiedzenia Rady podejmowana jest przez Radę decyzja w formie 
uchwały o wybraniu, bądź nie wybraniu operacji do finansowania     
– z uwzględnieniem zapisów § 25 Regulaminu Rady.

• Rada sporządza listy:
– wybranych operacji, ustalając ich kolejność według liczby 

uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania lokalnych 
kryteriów wyboru,

– niewybranych operacji.
• Uchwały podjęte przez Radę i listy o których mowa w pkt. 21 

Przewodniczący przekazuje Zarządowi niezwłocznie po ich 
uchwaleniu.



Procedura wyboru operacji zawierająca ocenę 
zgodności operacji z LSR i ocenę operacji na 

podstawie lokalnych kryteriów wyboru.

Zarząd niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 21 dni od dnia, 
w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy 
informuje na piśmie każdego wnioskodawcę o:

– zgodności jego operacji z LSR albo jego niezgodności z LSR -
wskazując przyczyny niezgodności,

– liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny operacji lub miejscu 
na liście ocenionych operacji



Procedura wyboru operacji zawierająca ocenę zgodności 
operacji z LSR i ocenę operacji na podstawie lokalnych 

kryteriów wyboru.

W terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie 
pomocy, Rada sporządza listy:

• operacji, które zostały wybrane, ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych 
punktów w ramach oceny,

• operacji, które nie zostały wybrane - z uwzględnieniem wyników procedury 
odwoławczej (procedura odwoławcza dotyczy wszystkich list), 

Następnie przekazuje je niezwłocznie Zarządowi, który niezwłocznie przekazuje je
właściwemu organowi wdrażającemu (w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” i
„Małe projekty” do samorządu województwa, a w przypadku działania „Różnicowanie
…” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” do ARiMR) wraz z uchwałami Rady i
ze wszystkimi złożonymi wnioskami o przyznanie pomocy oraz podaje je do
publicznej wiadomości poprzez publikacje na stronie internetowej.



Procedura wyboru operacji zawierająca ocenę 
zgodności operacji z LSR i ocenę operacji na 

podstawie lokalnych kryteriów wyboru.

W terminie, o którym mowa w pkt. 25 Zarząd informuje na piśmie
wnioskodawcę o wybraniu jego operacji albo jej niewybraniu,
wskazując przyczyny niewybrania i o liczbie uzyskanych punktów w
ramach oceny pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru
lub miejscu na liście operacji, które zostały wybrane oraz możliwości
złożenia wniosku o przyznanie pomocy bezpośrednio do podmiotu
wdrażającego – w przypadku wnioskodawcy, którego operacja nie
została wybrana, a w roku, w którym po raz ostatni zostanie podana
do publicznej wiadomości informacja o możliwości składania
wniosków, LGD informując wnioskodawcę o wybraniu projektu,
wskazuje również, czy projekt ten mieści się w ramach limitu
dostępnych środków.



Zapraszamy do:

Biura WLGD 
KRAINA LASÓW I JEZIOR

Leszno
Plac Kościuszki 4 lok. 229

Budynek Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Pałac Sułkowskich
(II piętro)

oraz na

www.wlgd.org.pl

tel. 65 529 48 38, fax 65 529 61 03
mail: biuro@wlgd.org.pl

http://www.wlgd.org.pl/


- Dziękuje za uwagę -


