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Dodatkowa alokacja dla działania M.19 LEADER

€ 179 673 110 
(ogółem)



Podział dodatkowych środków

159,3 mln €*

18,1 mln € 7,3 mln €

19.2

19.4 19.1

* 5 mln € zaczerpnięte z 19.3 



19.1

74 000 zł na przygotowanie strategii 
(bez konieczności ponoszenia kosztów 

zatrudnienia i organizacji biura)



19.2

Wartość, o jaką będzie mogła ubiegać się LGD 
uzależniona jest od poziomu wdrażania LSR

x% zawartych umów w 19.2 limit 19.2 % ustalony przez MRiRW*x

84,5%

przykład

x 4 150 000 €  x 34% = 1 192 982 €

* Ostateczna wartość procentowa zostanie ustalona po określeniu momentu, od którego wyliczany będzie % zawartych umów w 19.2 
i uzyskaniu przez MRiRW danych dotyczących zawartych umów na ustalony moment 



19.2

• Uzależnienie podziału środków od poziomu
realizacji LSR posiada kluczową zaletę, która
zakłada przekazanie większej ilości środków tym
LGD, które mają wyższy poziom realizacji LSR
(taka LGD ma większy potencjał na wykorzystanie
tych środków).

• Kwota ta nadal będzie różnicowana pod kątem
wielkości LGD (limit 19.2 danej LGD jest
uzależniony od jej wielkości)



19.2

Co najmniej 35% dodatkowych środków 19.2 
przeznaczone na premię na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej.

W umowie ramowej zablokowana zostanie możliwość przeniesienia 
tych środków na inne przedsięwzięcia.



19.2

Co najmniej 35% dodatkowych środków 19.2 
przeznaczone na premię na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej.

W umowie ramowej zablokowana zostanie możliwość przeniesienia 
tych środków na inne przedsięwzięcia.



19.2

Kamień milowy

Do umowy ramowej zostanie dodany kamień 
milowy, który umożliwi obniżenie LSR, jeżeli do 

30 czerwca 2023 r. nie zostanie osiągnięty 
poziom 90% zawartych umów w ramach 19.2.



Wartość 12% kwoty, o jaką LGD będzie się 
ubiegać w ramach 19.2

x12% kwota dodatkowych środków na 19.2

przykład

12% x 1 192 982 € = 143 158 €



Przykłady podziału środków*

wielkość grupy

poziom 

wdrażania 

19.2

wartość dodatkowych 

środków na 19.2

wartość dodatkowych 

środków 19.4

ok. 30 tys. mieszkańców
62%

90%

€ 275 466 

€ 399 912 

€ 33 056 

€ 47 989 

ok. 60 tys. mieszkańców
60%

85%

€ 429 105 

€ 579 093 

€ 51 493 

€ 69 491 

ok. 100 tys. mieszkańców
65%

91%

€ 630 284 

€ 877 931 

€ 75 634 

€ 105 352 

ok. 150 tys. mieszkańców
65%

83%

€ 798 996 

€ 1 196 213 

€ 95 879 

€ 143 546 

* Powyższe przykłady mogą ulec nieznacznej zmianie po ustaleniu konkretnej wartości % do wyliczania 19.2



Informacje dot. ubiegania się

o dodatkowe środki

• LGD wnioskując o dodatkowe środki przedstawia propozycję aktualizacji planu

działania LSR wraz z budżetem LSR oraz dodatkowymi wskaźnikami do osiągnięcia;

• W ramach dodatkowych środków mogą być realizowane zarówno wskaźniki nowe,

jak i wskaźniki obecne ze zwiększoną wartością (z zastrzeżeniem 35% na premie);

• LGD wykazuje, że proponowane dodatkowe wskaźniki (nowe lub zwiększone

wartości obecnych) wpisują się w diagnozę obszaru LSR, wskazując precyzyjnie

fragmenty tej diagnozy, w którą wpisują się poszczególne wskaźniki. Jeżeli wymaga

tego sytuacja, LGD dokonuje aktualizacji diagnozy obszaru LSR w celu wykazania

zgodności proponowanych dodatkowych wskaźników z tą diagnozą.



Informacje dot. ubiegania się

o dodatkowe środki

Samorząd województwa podczas oceny propozycji LGD ocenia:

– Czy proponowane podwyższenie budżetu LSR jest prawidłowej wysokości,

– Czy 35% środków przeznaczonych jest na premie na rozpoczęcie działalności
gospodarczej,

– Czy budżet i plan działania są w bezpośredni sposób powiązane
z planowanymi dodatkowymi wskaźnikami do osiągnięcia,

– Czy planowane dodatkowe wskaźniki do osiągnięcia wpisują się
w przedstawioną diagnozę obszaru,

– Czy proponowane wskaźniki prawidłowo przypisano do celów
i przedsięwzięć.



Informacje dot. ubiegania się

o dodatkowe środki

Ocena propozycji LGD leży w wyłącznej kompetencji samorządu województwa. 

Ewentualne spory pomiędzy LGD a samorządem województwa związane 

z przyznaniem dodatkowych środków rozstrzygane są na drodze sądowej.



Harmonogram dot. dodatkowych środków
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