
Zmiany w działaniu „Wdrażania lokalnych 
strategii rozwoju” wynikające z 

nowelizacji rozporządzenia z dnia 
19.08.2010 r.



Okres obowiązywania rozporządzenia

• 14 dni od opublikowania rozporządzenia (w naborze 
2010 – Fundacja „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego”, 
wszystkie nabory ogłaszane w 2011 r.)



Zmiany dotyczące LGD:
• Nowe terminy wniosków o ogłoszenie konkursu – 44 dni 

przed planowanym rozpoczęciem naboru należy 
wystąpić z wnioskiem do SW (informacja o możliwości 
składania wniosków); na 24 dni przed rozpoczęciem 
naboru należy drogą elektroniczną przekazać wszystkie 
wymagane dokumenty (lista kryteriów, wniosek, 
instrukcja, wzory dokumentów wymaganych przez LGD);

• Zmiana ilości i treści list przekazywanych do PW (tylko 
lista wybranych i niewybranych).



• Możliwość wybrania jedynie operacji spełniających 
minimalne wymagania określone w LSR (minimum 
punktowe),

• LGD może wybierać operacje ponad zaplanowany limit 
środków (o ile osiągnęły minimum punktowe),

• Należy powiadomić wnioskodawcę, którego operacja 
została wybrana czy mieści się on w limicie środków, czy 
też będzie musiał oczekiwać na zwolnienie środków 
finansowych.

Zmiany dotyczące LGD:



Zmiany wprowadzone w nowelizacji:

• Lista Beneficjentów - ze wsparcia wyłączono 
województwa oraz wojewódzkie samorządowe jednostki 
organizacyjne,

• Współfinansowanie ze środków publicznych –
dopuszczono współfinansowanie małych projektów ze 
środków subwencji ogólnej, udzielanej przez JST 
(dotyczy instytucji kultury),



Zmiany wprowadzone w nowelizacji:

1. Koszty kwalifikowalne:
• Doprecyzowano, że muszą być one „uzasadnione 

zakresem realizacji małego projektu, niezbędne do 
osiągnięcia jego celu i racjonalne”,

• Zwiększono limit dla płatności gotówkowych do 1000 zł,
• Na nowo określono katalog kosztów kwalifikowalnych, 

uogólniając koszty, które mogą podlegać refundacji



Nowy katalog kosztów kwalifikowalnych:

1. Koszty ogólne (przygotowanie dokumentacji technicznej, 
opłaty za patenty, licencje i przeniesienie autorskich 
praw majątkowych, opłaty notarialne, skarbowe, sądowe, 
sprawowanie nadzoru autorskiego lub inwestorskiego);

2. Zakup materiałów lub przedmiotów,
3. Zakup usług lub robót budowlanych,
4. Najem, dzierżawa lub zakup oprogramowania, sprzętu, 

narzędzi, urządzeń lub maszyn z wyłączeniem środków 
transportu napędzanych mechanicznie



Nowy zakres realizacji małych projektów
1. Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej przez:
• Udostępnianie urządzeń i sprzętu z wyłączeniem środków 

transportu napędzanych mechanicznie,
• Organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze 

edukacyjnym i warsztatowym (z wyłączeniem działania 111 i 
szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług określonego 
przedsiębiorcy),

• Organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub 
sportowych związanych z promocją lokalnych walorów,

• Zagospodarowanie przestrzeni publicznej z wyłączeniem pasów 
drogowych



2. Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez:
• Promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub 

aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy 
budynków mieszkalnych,

• Promocję lokalnej przedsiębiorczości,
• Remont połączony z modernizacją lub wyposażenie 

istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów, 
pełniących ich funkcje, oraz zagospodarowanie terenu 
przylegającego do tych obiektów.

Nowy zakres realizacji małych projektów



Nowy zakres realizacji małych projektów:
3. Rozwijanie turystyki lub rekreacji przez:
• Utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, 

bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych 
tematycznie z ofertą turystyczną obszaru, przygotowanie i wydanie 
folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych,

• Budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z 
modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej 
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażenie obiektów 
pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, 
moteli, pensjonatów i bazy gastronomicznej.



4. Promowanie, zachowanie, odtworzenie, 
zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego 
dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w 
szczególności obszarów objętych poszczególnymi 
formami przyrody, w tym obszarów Natura 2000.

Nowy zakres realizacji małych projektów:



5. Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego 
przez:

• Odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie 
obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją
zabytków,

• Remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów 
pełniących ich funkcje,

• Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów, zwyczajów, języka 
regionalnego, gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła,

• Prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR (inne niż w 
ramach Funkcjonowania LGD).

Nowy zakres realizacji małych projektów:



6. Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek 
produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, 
tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo albo podnoszenie 
jakości takich produktów lub usług przez:

• Udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych,
• Promocję produktów lub usług lokalnych,
• Uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości (inne niż w ramach 

Osi 1 PROW),
• Budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych 

wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych,
• Tradycyjny wyrób produktów lokalnych, 
• Badanie rynku produktów lub usług lokalnych
z wyłączeniem działalności rolniczej

Nowy zakres realizacji małych projektów:



7. Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych w celu poprawienia warunków 
prowadzenia działalności kulturalnej lub 
gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi 
w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności 
rolniczej.

Nowy zakres realizacji małych projektów:



Nowy rodzaj kosztów – wkład 
niepieniężny

• Wartość wkładu niepieniężnego nie może przekroczyć
30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych małych 
projektów pomniejszonych o wysokość kosztów 
ogólnych,

• Na wartość wkładu niepieniężnego składają się:
1. Wartość pracy świadczonej nieodpłatnie,
2. Koszty udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętu lub 

surowców (rynkowe i potwierdzone przez eksperta w przypadku 
ziemi i nieruchomości)



Zmiany w weryfikacji wniosków

• Wnioskodawca może dokonać jednej nie wynikającej z 
wezwań SW zmiany planu finansowego lub zestawienia 
rzeczowo-finansowego pod warunkiem: nienaruszenia 
celu operacji oraz uzyskania zgody SW. Dokonanie 
takiej zmiany wydłuża weryfikację wniosku o miesiąc.



Wydłużenie/przywrócenie wniosku

• Dłuższy okres na wniesienie prośby o przywrócenie 
terminu na dokonanie czynności – 45 dni od dnia ustania 
przyczyny.

• Wprowadzenie możliwości wydłużenia terminu na 
dokonanie czynności do maksymalnie 6 miesięcy 
(uzasadniona prośba, przy wydłużeniu o więcej niż
miesiąc należy przedstawić dokumenty potwierdzające 
opisane przez Wnioskodawcę okoliczności)



Terminy weryfikacji wniosku

• Podstawowy termin – 3 miesiące
• Możliwość wydłużenia terminu przez SW – 1 miesiąc
• W przypadku konieczności wystąpienia o opinię innego 

podmiotu – czas oczekiwania na opinię (nie dłużej niż 2 
miesiące)

• W przypadku kontroli wyboru operacji przez LGD – do 
czasu zakończenia kontroli (nie dłużej niż miesiąc)

+ uzupełnienia, wydłużenia, przywrócenia wniosków



Zobowiązania w umowie:

• Skrócenie okresu trwania zobowiązań, określonych w 
umowie do 5 lat od dnia przyznania pomocy na mały 
projekt.

• Wprowadzenie obowiązku udostępniania LGD danych 
dotyczących realizacji małego projektu, niezbędnych do 
monitorowania wskaźników określonych w LSR



Inne zmiany:

• Zwiększenie poziomu wsparcia w przypadku operacji z 
zakresu „Odnowy i rozwoju wsi” przez Oś 4 Leader do 
80% kosztów kwalifikowalnych operacji.



Dziękuję za uwagę


