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ZAKRES ZMIAN

Zmiany w PROW 2014-2020, w działaniu
M19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
(RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)
w poddziałaniach:

19.1

19.2

19.3

„Wsparcie
przygotowawcze”

„Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego
przez społeczność”

„Przygotowanie i realizacja
działań w zakresie współpracy
z lokalną grupą działania”

M19

Ogólny opis działania
- zakres wsparcia

❖ Zmiany redakcyjne pkt 10 polegające na zamianie wyrazów
z „budowy lub przebudowy” na nowe brzmienie „budowę
lub przebudowę” - bez zmian merytorycznych w tym zakresie.

❖ Dodanie nowego zakresu: pkt 11 wparcie przygotowania oddolnych
koncepcji rozwoju w skali mikro (Smart Village – inteligentna wioska)

M19

Ogólny opis działania

W ramach głównego celu szczegółowego 6B wspierane będą operacje mające na celu:
11. PRZYGOTOWANIE ODDOLNYCH KONCEPCJI ROZWOJU W SKALI MIKRO (Smart Village –
inteligentna wioska), zwanych dalej „koncepcjami SV”, na obszarach zamieszkanych przez nie więcej niż
20 tys. mieszkańców (lub kilku miejscowości, których łączna liczba mieszkańców nie przekracza 20 tys.
mieszkańców), mających na celu wypracowanie efektywnych i niestandardowych rozwiązań miejscowych
problemów dzięki innowacyjnemu podejściu.

Rozwiązania te będą:
❖ uwzględniać użycie technologii cyfrowych i
telekomunikacyjnych
lub lepsze wykorzystanie wiedzy

❖ wykazywać korzyść dla lokalnej społeczności, m.in. w zakresie poprawy
jakości życia, podniesienia jakości usług lokalnych lub bezpieczeństwa,
poszanowania środowiska i klimatu, problemów dotyczących
niedoinwestowania, starzejącego się społeczeństwa, wyludnienia,
niewystarczającej ilości miejsc pracy, przepaści cyfrowej

19.2

Rodzaj wsparcia

W przypadku operacji polegających
na przygotowaniu
KONCEPCJI SV
operację realizowane są jedynie w formie
projektów grantowych,
a pomoc ma formę płatności zryczałtowanej
(standard scales of unit costs)

19.2

Warunki kwalifikowalności

Pomoc może być przyznana jeżeli operacja jest
uzasadniona ekonomicznie, za wyjątkiem operacji:
lit. e) polegającej na przygotowaniu
koncepcji SV (nowy tekst)

KONCEPCJE SV – założenia (1)

Koncepcja SV
obejmuje
w szczególności:

❖ zapewnienie partycypacyjnego charakteru procesu opracowania koncepcji,
tj. udział mieszkańców obszaru w pracach nad koncepcją (aktywne włączenie społeczności
do jej przygotowania), w tym przeprowadzenie konsultacji ze społecznością obszaru
wyników prac partnerstwa;

❖ uproszczoną analizę SWOT obszaru objętego koncepcją SV

❖ przedstawienie planu włączenia społeczności w późniejszą ewentualną realizację
koncepcji, z uwzględnieniem roli sołtysa lub rady sołeckiej w tym procesie;
❖ opracowanie listy projektów, które składać się będą na realizację koncepcji SV,
zawierających komponent cyfrowy lub środowiskowy lub klimatyczny.

KONCEPCJE SV – założenia (2)

KONCEPCJA SV nie może być sprzeczna z innymi dokumentami strategicznymi dla obszaru,
w szczególności z LSR

GRANT na przygotowanie koncepcji SV może być udzielony grantobiorcy z obszaru objętego tą
koncepcją, który zrealizuje zadanie w partnerstwie z co najmniej jednym podmiotem z tego obszaru;
GRANT na przygotowanie koncepcji SV obejmującej dany obszar w okresie realizacji Programu
przysługuje tylko raz. Dany obszar może być objęty tylko jedną koncepcją SV

PROJEKTY przewidziane w przygotowanej koncepcji będą premiowane w naborach realizowanych przez LGD

19.2

Zasady dotyczące kryteriów wyboru

Ponadto w kryteriach wyboru LGD przewidzi preferencje dla operacji:
1) w zakresie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej
lub drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia
społecznego, realizowanych w miejscowościach zamieszkałych przez
mniej niż 5 tys. mieszkańców (zmiana techniczna);
2) objętych koncepcjami SV, które zostały przygotowane w ramach
projektów grantowych zrealizowanych przez LGD (nowy tekst).

KONCEPCJE SV – założenia (3)

Przy wyborze
grantobiorcó
w
w ramach
projektów
grantowych
w zakresie
przygotowania
koncepcji SV,
LGD
premiować
będzie
w szczególności:

❖ jakość planowanego procesu przygotowania koncepcji SV z uwzględnieniem
partycypacyjnego charakteru (udział lokalnej społeczności oraz rola sołtysa lub rady
sołeckiej w tym procesie);
❖ liczbę partnerów;
❖ powiązanie wnioskodawcy z obszarem objętym koncepcją SV;

❖ potencjał organizacyjny;
❖ obszary po PGR, jeśli dotyczy;
❖ miejscowości poniżej 5 tys. mieszkańców.

19.2

Kwoty i stawki wsparcia

Maksymalna kwota pomocy
dla danego rodzaju operacji
będzie ustalona przez LGD
(bez zmian)

19.2
Limity
pomocy na
beneficjentów/
grantobiorców:

Kwoty i stawki wsparcia

❖ Beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych oraz LGD – maksymalnie
500 000 PLN w okresie realizacji Programu;
❖ Grantobiorcy – maksymalnie 110 000 PLN. W przypadku podmiotu, który będzie
ubiegać się o powierzenie grantu na rzecz sformalizowanej grupy nieposiadającej
osobowości prawnej, limit jest liczony odrębnie na każdą sformalizowaną grupę;
❖ W przypadku jednostek sektora finansów publicznych, wartość realizowanych przez nie
zadań w ramach projektu grantowego nie może przekroczyć 20% danego projektu
grantowego. Ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadku, gdy sformalizowana
grupa nieposiadająca osobowości prawnej realizuje zadanie we współpracy z jednostką
sektora finansów publicznych, która ubiegała się o grant na rzecz tej grupy;
❖ W przypadku realizacji operacji w partnerstwie limit pomocy każdego z partnerów jest
pomniejszany proporcjonalnie.

19.2
Limity pomocy
na operacje:

Kwoty i stawki wsparcia

❖ Limit na operacje – 500 000 PLN z wyłączeniem operacji z zakresu rozpoczęcia
działalności gospodarczej;

❖ Limit na operację z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej – 100 000 PLN;

❖ Limit na projekty grantowe – 300 000 PLN;

❖ Limit na operację własną – 500 000 PLN.

19.2
Limity wartości
operacji:

Kwoty i stawki wsparcia

❖ Całkowita wartość operacji realizowanych poza projektem grantowym wynosi co
najmniej 50 000 PLN;

❖ Całkowita wartość operacji realizowanej jako projekt grantowy w zakresie
przygotowania koncepcji SV wynosi co najmniej 20 000 PLN;

❖ Całkowita wartość grantu wynosi nie więcej niż 50 000 PLN;

❖ Całkowita wartość grantu na przygotowanie oddolnej koncepcji SV wynosi
4 000 PLN.

19.3

Informacje dotyczące konkretnej operacji

W ramach poddziałania prowadzony
jest ciągły nabór do wyczerpania środków
lecz nie później niż do

31 grudnia 2022 r.

19.1

Opis rodzaju operacji

Podnoszenie kompetencji
podmiotów zaangażowanych w tworzenie
LSR
i społeczności lokalnych, szkolenie i tworzenie sieci
kontaktów oraz wypracowanie mechanizmów
współpracy i włączania lokalnych społeczności
w celu przygotowania i wdrożenia LSR
(nowe brzmienie).

19.1

Beneficjenci

Stowarzyszenie, z wyłączeniem stowarzyszeń
JST, działające na podstawie ustawy
Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o rozwoju
lokalnym z udziałem lokalnej społeczności
(nowe brzmienie).

19.1
Pomoc może
być przyznana
wnioskodawcy,
jeżeli:

Warunki kwalifikowalności

❖ obszar objęty jego działalnością, na którym realizowana ma być LSR zamieszkiwany jest
przez nie więcej niż 150 000 mieszkańców, jest obszarem wiejskim lub zawiera obszar
wiejski;

❖ obszar wiejski stanowiący lub zawierający się w obszarze objętym działalnością
wnioskodawcy, na którym realizowana ma być LSR, składa się z obszaru przynajmniej
2 gmin i zamieszkiwany jest przez nie mniej niż 30 000 mieszkańców;
❖ obszar objęty jego działalnością, na którym realizowana ma być LSR jest spójny
terytorialnie i nie stanowi przeszkody w spójności terytorialnej obszaru LSR wybranego
i realizowanego w ramach PROW 2014-2020, jeżeli obszar ten jest objęty innym
wnioskiem o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze;
❖ członkowie (partnerzy) wnioskodawcy nie są oraz nie byli do dnia 31 grudnia 2020 r.
członkami (partnerami) innych wnioskodawców wsparcia przygotowawczego PROW;
Warunek ten nie dotyczy członkostwa (partnerstwa) gmin; Warunek ten nie dotyczy
LGD realizujących LSR w ramach PROW 2014-2020;

19.1
Pomoc może
być przyznana
wnioskodawcy,
jeżeli:

Warunki kwalifikowalności c.d.

❖ członkami (partnerami) wnioskodawcy jest przynajmniej po jednym przedstawicielu
z każdego sektora (społecznego, gospodarczego i publicznego) z każdej gminy, której
obszar objęty jest działalnością wnioskodawcy, na którym realizowana ma być LSR;
❖ do wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze wnioskodawca załączył
koncepcję rozwoju lokalnego obszaru LSR, zawierającą przynajmniej;
1.

opis obszaru (potencjału) i jego spójności,

2.

plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR (uwzględniający
różnorodność sposobów komunikacji) wraz z harmonogramem,

3.

ukierunkowanie procesu tworzenia LSR na następujące zagadnienia: innowacyjność,
cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne (starzenie się społeczeństwa,
wyludnianie), partnerstwo w realizacji LSR (wspólna realizacja przedsięwzięć/
projektów).

Warunki dotyczące liczby mieszkańców uważa się również za spełnione, jeżeli obszar objęty
działalnością wnioskodawcy, na którym ma być realizowana LSR w ramach nowej
perspektywy finansowej (2021-2027) jest tożsamy z obszarem LSR z okresu 2014-2020.

19.1

Kwoty i stawki wsparcia

Kwota pomocy na operacje w ramach:

❖ kolejnego naboru wniosków o przyznanie
pomocy równa jest 74 000 złotych.

Zmiany i autopoprawki
zgłoszone na KM PROW
Grupa tematyczna sp. LEADER

STATUS ZMIAN I AUTOPOPRAWEK
Uwzględnienie obok roli sołtysa również roli rady sołeckiej (str. 6 i 7)

Rezygnacja z modyfikacji kryterium wyboru operacji których realizacja miała w sposób wymierny korzystnie wpływać na ochronę środowiska lub wykazywać
pozytywny mierzalny efekt przeciwdziałania zmianie klimatu (str. 7)

Rezygnacja przy wyborze grantobiorców w ramach projektów grantowych w zakresie przygotowania koncepcji SV z kryterium dotyczącego premiowania
obszarów zmarginalizowanych, ale pozostawiono obszary po PGR (jeśli takie na obszarze LSR istnieją) (str. 7)

Rezygnacja z warunku, iż obszar objęty działalnością wnioskodawcy wsparcia przygotowawczego „nie jest objęty działalnością innych wnioskodawców
wsparcia przygotowawczego PROW” (str. 10)
Dodanie warunku, iż obszar objęty działalnością wnioskodawcy wsparcia przygotowawczego, na którym realizowana ma być LSR jest spójny terytorialnie
i nie stanowi przeszkody w spójności terytorialnej obszaru LSR wybranego i realizowanego w ramach PROW 2014-2020, jeżeli obszar ten jest objęty innym
wnioskiem o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze (str. 11)
Doprecyzowanie warunku dotyczącego członkostwa w LGD/stowarzyszeniu ubiegającym się o wsparcie przygotowawcze, iż warunek ten nie dotyczy LGD
realizujących LSR w ramach PROW 2014-2020 (str. 11)

Doprecyzowanie warunków dotyczących liczby mieszkańców, które uważa się również za spełnione, jeżeli obszar objęty działalnością wnioskodawcy, na którym ma
być realizowana LSR w ramach nowej perspektywy finansowej (2021-2027) jest tożsamy z obszarem LSR z okresu 2014-2020 (str. 11)
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