
„Duże projekty” 

– możliwości finansowania

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2010 – Minister Rolnictwa i rozwoju Wsi

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

PROW na lata 2014-2020.
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 Cele LSR



Cele LSR

„Duże projekty”



 Budżet



Budżet

15 200 000zł

Przedsiębiorcy

7 000 000zł 

100% Tworzenie 
nowych miejsc 

pracy

„duże 
projekty”

7 900 000zł

11,5% Tworzenie 
nowych miejsc 

pracy

Grant

300 000zł

+ 1 670 000zł

+ 1 670 000zł



Przeprowadzone 

nabory



Nabory 2016
 01/2016 – Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru (19 wniosków)

 02/2016 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego (7 wniosków)

 03/2016 – Aktywizacja społeczności lokalnej (2 wnioski)

 04/2016 – Wzmocnienie kapitału społecznego (7 wniosków)

Nabory 2017

 01/2017 – Rozwój działalności gospodarczych (18 wniosków)

 02/2017 – Podejmowanie działalności gospodarczych (21 wniosków)

 03/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczych (38 wniosków)



Nabory 2018
 01/2018 – Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej (19 wniosków)

 02/2018 – Promocja obszaru jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku i 
rekreacji (1 wniosek)

 03/2018 – Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym 
lokalnych produktów i usług (2 wnioski)

 04/2018 – Rozwój działalności gospodarczych (29 wniosków)

 05/2018 – Podejmowanie działalności gospodarczych (30 wniosków)

 06/2018 - Zachowanie tożsamości lokalnej (1 wniosek)

 07/2018 - Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej (7 wnioski)



Razem:

98 

Wniosków 

wybranych

73

Podpisane 

umowy

24

Zakończone 

umowy

12 255 968zł 8 846 730zł 2 745 445,82zł

14 naborów



 Wskaźniki



Wskaźniki Cel ogólny 2 
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Budowa lub modernizacja 
obiektów infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej

4 nowe miejsca noclegowe w 
tym agroturystyczne

13 30  nowych lub 
zmodernizowanych obiektów 

infrastruktury turystycznej lub 
rekreacyjnej

Promocja obszaru jako 
atrakcyjnego miejsca 

wypoczynku i rekreacji

16 19 przeprowadzonych 
działań marketingowych 

Osiągnięto wskaźniki 

– brak możliwości 

ogłoszenia naboru

Nabór II półrocze 

2019

Osiągnięto wskaźniki 

– brak możliwości 

ogłoszenia naboru



Wskaźniki Cel ogólny 2 
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Imprezy markowe bazujące na 
lokalnych produktach 

związanych ze specyfiką obszaru

16 30 wspartych produktów 
lokalnych

Zachowanie tożsamości lokalnej
2 3 zabytki poddane pracom 

konserwatorskim lub 
restauratorskim

Zachowanie, utrwalenie i 
promocja dziedzictwa lokalnego 
w tym lokalnych produktów  i 

usług

6 podmiotów działających w 
sferze kultury, które otrzymały 
wsparcie w ramach realizacji 

LSR

6 operacji obejmujących 
wyposażenie podmiotów 

działających w sferze kultury

2 zrealizowane projekty 
współpracy

Osiągnięto wskaźniki 

– brak możliwości 

ogłoszenia naboru

Osiągnięto wskaźniki 

– brak możliwości 

ogłoszenia naboru

Osiągnięto wskaźniki 

– brak możliwości 

ogłoszenia naboru

Nabór I półrocze 2019

Realizacja II półrocze 

2020
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Organizacja szkoleń lub innych 
przedsięwzięć o charakterze 
edukacyjnym podnoszącym 

kompetencje mieszkańców lub 
rozwijającym ich świadomość 

7 9 szkoleń

Pobudzanie oddolnych inicjatyw 
kulturalno-społecznych mieszkańców 
na rzecz rozwiązywania problemów 

społecznych oraz integracji 
społeczności lokalnej

6 operacji kulturalno-
społecznych integrujących 

mieszkańców

Działania aktywizacyjne skierowane do 
grup zagrożonych ubóstwem lub 

wkluczeniem społecznym 

6 14 operacji 
aktywizacyjnych 

skierowanych do grup 
defaworyzowanych

Osiągnięto wskaźniki 

– brak możliwości 

ogłoszenia naboru

Nabór II półrocze 2019

Osiągnięto wskaźniki 

– brak możliwości 

ogłoszenia naboru
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Wzmocnienie potencjału i 
współpraca organizacji 

pozarządowych

12 organizacji 
pozarządowych, które 

otrzymały wsparcie

Wspieranie aktywnego udziału 
społeczeństwa w procesie 

realizacji LSR

16 spotkań informacyjno-
szkoleniowych LGD z 

mieszkańcami

Zwiększenie ilości miejsc 
integracji społeczno-kulturalnych 
lub poprawa stanu wyposażenia 

obiektów już istniejących

5 13 utworzonych, 
rozbudowanych, 

doposażonych miejsc 
integracji społecznej

Nabór II półrocze 2019

Wskaźnik LGD

Nabór II półrocze 2019



 Poziom i 

wysokość 

dofinansowania



Wysokość dofinansowania „duże projekty” 

 Nie wyższa niż 300 tys. zł 

 Nie niższa niż 50 tys. zł całkowita wartość operacji

Maksymalna wysokość pomocy na jednego beneficjenta 

sumowana przez cały okres realizacji PROW 2014-2020 

„duże projekty”:

 300 tys. zł 

 jednostki sektora finansów publicznych – bez limitu, 



Poziom dofinansowania „duże projekty” i granty:

do 70% kosztów kwalifikowalnych  - w przypadku podmiotu 
wykonującego  działalność gospodarczą, do której stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 2 lipca  2004r. o swobodzie działalności 
gospodarczej; 

do 100% kosztów kwalifikowalnych –w przypadku pozostałych 
podmiotów; 

do 63,63%  kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki 
sektora finansów  publicznych. ( wnioskowana kwota z LSR 100% )

Koszty ogólne: 

-do 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, 

- wyjątek: do 30%  w przypadku kosztów zakupu środków transport 



 Koszty 
kwalifikowalne 
i Wybrane 
regulacje 
dotyczące 
wsparcia na 
realizację LSR



Koszty kwalifikowalne 

Koszty kwalifikowalne to takie, które mogą być sfinansowane w 

ramach dotacji oraz:

 są uzasadnione zakresem operacji, 

 są niezbędne do osiągnięcia jej celu, 

 są racjonalne,

 są ponoszone od dnia podpisania umowy o przyznaniu pomocy.



Koszty kwalifikowalne 

 ogólne max.10%

 zakupu robót budowlanych lub usług, 

 zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu 

patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich 

praw majątkowych lub znaków towarowych, 

 najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 

 zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, 

 zakupu środków transportu, pow. 8 osób

 zakupu rzeczy innych, w tym materiałów, 



Koszty kwalifikowalne

 wartość wkładu rzeczowego - przy czym wartość 

wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy ustala się 

jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu 

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 

drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek 

o przyznanie pomocy, i liczby 168. 

Wartość wkładu 

rzeczowego w formie 

nieodpłatnej pracy

=

ilość 

przeprac

owanych 

godzin

*

przeciętne wynagrodzenie w 

gospodarce narodowej w 

drugim roku poprzedzającym 

rok złożenia wniosku

168

Wzór:

Dla wniosków składanych w 2019 roku jest to: 

25,43 zł / godzina



Wybrane warunki przyznania pomocy 

 bez podwójnego finansowania,

 nie więcej niż w 2 etapach,

 miejsce realizacji inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, 

 inwestycje na nieruchomości będącej własnością lub 

współwłasnością podmiotu ubiegającego się  o przyznanie pomocy, 

 wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów o 

charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, 

 realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków 

publicznych. 



Wybrane regulacje dotyczące wsparcia na realizację LSR

1. Wniosek o wsparcie na operację realizowaną przez podmiot inny niż LGD jest składany 

do LGD w terminie wskazanym w ogłoszeniu nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 

30 dni.

2. LGD dokonuje wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia w terminie 45 dni od dnia 

następującego po ostatnim dniu terminu naboru wniosków. ( W przypadku wezwania do uzupełnień 

termin ten przedłużony zostaje o 7 dni).

3. Rada dokonuje wyboru operacji na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR, spośród 

operacji które:

❑ są zgodne z LSR,

❑ zostały złożone w  miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu,

❑ są zgodne z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu

4. W terminie 7 dni od daty zakończenia wyboru operacji LGD:

❑ Przekazuje wnioskodawcom pisemną informację o wyniku oceny, wraz z uzasadnieniem oraz 

podaniem liczby punktów, a także informacją, czy operacja mieści się w limicie środków 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Wezwanie do 

złożenia 

wyjaśnień…



Wybrane regulacje dotyczące wsparcia na realizację LSR

❑ Zamieszcza na swojej stronie internetowej listę operacji zgodnych z LSR oraz listę operacji 

wybranych, ze wskazaniem, które mieszczą się w limicie środków dostępnych na sfinansowanie 

realizacji operacji w ramach tego konkursu.

❑ Przekazuje zarządowi województwa wnioski o udzielenie wsparcia dotyczące wybranych 

operacji, wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru. 

❑ Jeżeli operacja uzyskała negatywną ocenę zgodności z LSR, lub nie uzyskała minimalnej liczby 

punktów koniecznych do wyboru operacji, lub nie mieści się w limicie środków dostępnych na 

realizację operacji w dniu przekazywania wniosku do SW – należy w informacji o wynikach 

wyboru operacji zawrzeć pouczenie o możliwości wniesienia protestu.

❑ Protest wnosi się za pośrednictwem LGD do zarządu województwa w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia informacji o wynikach wyboru operacji.

❑ O złożonym proteście LGD niezwłocznie informuje zarząd województwa.

❑ Wniesienie protestu nie wstrzymuje przekazywania do zarządu województwa wniosków o 

udzielenie wsparcia dotyczących wybranych operacji.

Protest



 Kryteria oceny



Kryteria oceny „duże projekty”:

 Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji operacji: 0 – 5 pkt.

 Innowacyjność projektu: 0 -10 pkt.

 Ukierunkowanie na zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych: 0 -15 pkt.

 Wykorzystanie lokalnych zasobów: 0 – 15 pkt.

 W przypadku operacji w zakresie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, 
kulturalnej – realizacja w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. 
mieszkańców: 0 – 5 pkt.

 Wypływ operacji na osiągnięcie wskaźników LSR: 0 – 10 pkt.

 Zastosowanie rozwiązań proekologicznych, w zakresie ochrony środowiska lub/i 
zmian klimatycznych: 0 – 5 pkt.

 Udział wkładu własnego: 0 – 10 pkt.

 Udział Wnioskodawcy w szkoleniach lub warsztatach, doradztwie organizowanym 
ze środków LGD: 0 – 10 pkt.

 Kompletność i spójność wniosku: 0 – 5 pkt.

 Promocja obszaru działania LGD: 0 – 5 pkt.

 Wpływ operacji na osiągnięcie wskaźników LSR : 0 – 10 pkt.

 Członek Stowarzyszenia i opłacona składka członkowska: 0 – 5 pkt.



Kryteria oceny projektów punkty:

„duże 
projekty”

MIN

50 pkt.

MAX

100 pkt.



 Harmonogram 

ogłaszanych 

konkursów



Harmonogram ogłaszanych naborów:
2016 2020

II I II I II I II I

Turystyka ( cel 2.1 ) 1 494 619,70 1 494 619,70

Dziedzictwo (cel 2.2 ) 196 750,15 196 750,15

Aktywizacja ( cel 3.1 ) 80 000,00 80 000,00

Wzmocnienie Kap. Społ. ( cel 3.2 ) 1 071 675,22 1 071 675,22

Cel 1 Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców 

P. 1.1.1 Rozwój przedsiębiorczości 0,00 546 415,00 0,00 1 651 860,00 0,00 951 725,00 0,00 0,00 3 150 000,00

P. 1.1.2 Premia na start 0,00 550 000,00 1 100 000,00 440 000,00 0,00 1 760 000,00 0,00 0,00 3 850 000,00

Cel 2.1
P. 2.1.1 Budowa lub modernizacja 

obiektów infrastruktury turystycznej 

lub rekreacyjnej

0,00 0,00 0,00 2 718 634,53 474 929,00 0,00 734 446,03 0,00 3 928 009,56

P. 2.1.2 Promocja obszaru jako 

atrakcyjnego miejsca wypoczynku i 

rekreacji 

0,00 0,00 0,00 62 228,51 0,00 0,00 0,00 0,00 62 228,51

Cel 2.2
P. 2.2.1 Imprezy markowe bazujące na 

lokalnych produktach związanych z 

specyfikacją obszaru

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P. 2.2.2 Zachowanie tożsamości 

lokalnej
0,00 0,00 0,00 0,00 150 034,00 0,00 0,00 0,00 150 034,00

P. 2.2.3 Zachowanie, utrwalenie i 

promocja dziedzictwa lokalnego w 

tym lokalnych produktów i usług 

0,00 0,00 0,00 105 797,58 0,00 0,00 129 560,50 0,00 235 358,08

Cel 3
P. 3.1.1 Organizacja szkoleń lub innych 

przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym 

podnoszacym kompetencję mieszkańców 

lub rozwijającym ich świdomość

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P. 3.1.2 Pobudzenie oddolnych inicjatyw 

kulturalno - społecznych mieszkańców na 

rzecz rozwiązywania problemów 

społecznych oraz integracji społeczności 

lokalnej

0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 255 000,00 0,00 300 000,00

P. 3.1.3 Działania aktywizacyjne skierowane 

do grup zagrożonych ubustwem lub  

wykluczeniem społecznym

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cel 3.2
P. 3.2.1 Wzmocnienie potencjału i 

współpraca organizacji 

pozarządowych 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00

P. 3.2.3 Zwięszeie ilości miejsc 

integracji społeczo-kulturalnych lub 

poprawa stanu już stniejących

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381 324,78 0,00 381 324,78

Razem 2 843 045,07 1 096 415,00 1 100 000,00 4 978 520,62 669 963,00 2 711 725,00 1 800 331,31 0,00 15 200 000,00

RazemKonkurs
2017 2018 2019

Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów i usług 

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru 

Aktywizacja społeczności lokalnej i wzmocnienie kapitału społecznego

Wzmocnienie kapitału społecznego



Nabory wniosków I półrocze 2019: 

Zakres tematyczny: P.1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej

Alokacja: 3 430 000,00zł

Termin naboru: 21.06 – 05.07.2019r.

Zakres tematyczny: 2.2.3. Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa 

lokalnego w tym lokalnych produktów i usług 

Alokacja: 129 560,50zł

Termin naboru: 21.06 – 05.07.2019r.

Nabór 01/2019

Nabór7/2018

Nabór 02/2019



Nabory wniosków II półrocze 2019: 

Termin składania wniosków:   październik 

Zakres tematyczny: P. 1.1.1 Rozwój przedsiębiorczości. 

Limit dostępnych środków: 951 725,00 zł

Zakres tematyczny: P. 2.1.1 Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej. 

Limit dostępnych środków: 734 446,03 zł 

Nabór 03/2019

Nabór 04/2018



Nabory wniosków II półrocze 2019: 

Termin składania wniosków:   październik 

Zakres tematyczny: 3.1.2 Pobudzenie oddolnych inicjatyw kulturalno-
społecznych mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz 

integracji społeczności lokalnej.
Limit dostępnych środków: 255 000,00 zł

Zakres tematyczny: P.3.2.3 Zwiększenie ilości miejsc integracji społeczno-
kulturalnych lub poprawa stanu już istniejących.

Limit dostępnych środków: 381 324,78zł 

Nabór 05/2019

Nabór 06/2019



 Dokumenty 

aplikacyjne



Dokumenty aplikacyjne

Ogłoszenia o konkursach na stronie www.lesnakrainalgd.pl

Wzory wniosków na stronie ARiMR

http://www.lesnakrainalgd.pl/


 Poradnik



Poradnik

Na stronie www.lesnakrainalgd.pl do pobrania

http://www.lesnakrainalgd.pl/


Dziękuję za uwagę!

Agata Reich-Burek

tel. 791 584 307

☺


