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 Pytania/wątpliwości LGD Odpowiedzi Urzędu Marszałkowskiego 

 Pytania/ zagadnienia ogólne 

1 Istotne dla LGD na obecnym etapie jest wskazanie limitu 
środków na poszczególne LSR? Skoro znamy już też 
metodologię wyznaczania funduszu wiodącego 
(dokumentacja konkursowa) warto wskazać, dla których 
LGD wiejskich wiodący będzie EFS, a dla których PROW? 
 

Zgodnie z załącznikiem nr 6 Regulaminu 
konkursu na wybór lsr (część E), w 
przypadku wielofunduszowych lsr  
EFRROW jest funduszem wiodącym gdy 
kwota na poddziałanie 19.2 PROW 
(Wdrażanie operacji) obejmuje największy 
udział w ogólnej kwocie przewidzianej na 
wsparcie realizacji operacji w ramach LSR, 
w ramach dostępnych środków na koszty 
bieżące PROW. W przypadku pozostałych 
wybranych lsr funduszem wiodącym 
zostanie EFS. W związku z powyższym nie 
jest możliwe przed zakończeniem konkursu 
określenie, dla których strategii funduszem 
wiodącym będzie EFROW, a dla których 
EFS. 

2 Z załącznika do dokumentacji konkursowej Sposób 
ustalania wysokości budżetu przeznaczonych na realizację 
LSR trudno wywnioskować, która kwota w przypadku 
PROW winna znaleźć się ostatecznie w budżecie LSR? W 
tabeli, w której znajdują się Maksymalne kwoty środków 
działania LEADER przewidziane na poddziałanie 19.2 
PROW, znajduje się kolumna – kwalifikowane wydatki 
publiczne, co rozumieć pod tym pojęciem? Która kolumna 
tabeli przedstawia wartość środków przyznanych LGD, 
którą ostatecznie LGD winna uwzględnić w LSR ? 

 

 

Zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz 
podręcznikiem dla LGD (str. 58) dla 
poddziałania 19.2 PROW należy podać 
zarówno kwotę dotyczącą wkładu EFROW 
jak i ogólną kwotę kwalifikowanych 
środków publicznych w zależności od 
kategorii beneficjenta, gdzie wkładem 
własnym będzie budżet państwa dla 
jednostek innych niż jst, a dla jst będzie to 
wkład własny tych jednostek. 

3 Jakie zatem wartości winny znaleźć się w tabeli budżetowej 
wskazanej na stronie 58 podręcznika v. 3 

 

 

j. w. 

4 Czy będzie dookreślony % środków na koszty bieżące i 
osobny na animację czy też odnosimy się jak z 
rozporządzenia 1303 UE do całości bieżące i animacja? 

 

 

W przypadku PROW brak procentowego 
podziału na koszty bieżące i animację. 

W budżecie LSR nie wskazuje się środków 
finansowych na grupy defaworyzowane 
tylko podaje się kwoty na poszczególne 
fundusze. Podziału należy dokonać mając 
na uwadze jednocześnie tabelę ze strony 55 
podręcznika oraz  tabelę ze strony 44 
podręcznika. 

Zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 
23 października MRiRW zaktualizuje 
podręcznik o tabelę uwzględniającą % 
środków przewidzianych na grupy de 



 

  

faworyzowane. 

 

5 Jak wypełnić tabelę dot. analizy SWOT s. 26 podręcznika 
v.3 – w przypadku szans i zagrożeń? Jak te elementy mają 
odnosić się do diagnozy? Czy jeśli szansą na rozwój 
przedsiębiorczości będą np. pozytywne zmiany prawne to 
takie zapisy powinny znaleźć się w diagnozie? Czy LGD ma 
tu tworzyć sztuczne zapisy aby wypełnić tabelkę? W 
przypadku mocnych i słabych stron pełna zgoda. 

 

 

Tabelę należy wypełnić zgodnie z instrukcją 
zawartą w podręczniku na stronach 25-27. 

 

6 Jak szczegółowo powinien być sporządzony plan 
komunikacji? Zgodnie ze zobowiązaniem umowy LGD 
będzie musiała co roku do 30 listopada składać 
harmonogram realizacji planu komunikacji na rok następny 
co trochę wskazuje na podobny mechanizm jak dzisiaj 
mieliśmy na działaniach związanych z funkcjonowaniem 
LGD zatem jak szczegółowo należy ten plan rozpisać? 

 

 

Plan komunikacji należy sporządzić zgodnie 
z rozdziałem 9 poradnika. Przykładowe 
fragmenty planu komunikacji (w tym 
stopień szczegółowości) zostały podane na 
stronie 62-63 podręcznika. 

7 Jak rozumieć zapis umowy: min 50 każdego wskaźnika 
produktu na lata 2016-2018 oraz przynajmniej 85% 
wskaźników ujętych w Ramach Wykonania? Czy zatem na 
każdą LGD zostaną tu narzucone jakieś minima? Co może 
oznaczać na poziomie LSR 100 realizacji wskaźnika? 

 

Wartości te należy odnieść do wskaźników 
ujętych w LSR, a dotyczących planowanych 
działań finansowanych z RPO WK-P. 
Określony poziom wykonania (50% lub 
85%) należy odnieść do deklarowanej do 
realizacji wartości danego wskaźnika 
określonej w LSR. Tak więc poziomy te 
określają minimalny poziom wskaźników, 
który LGD musi wykonać w danym okresie. 

8 Jak powinna wyglądać procedura bezstronności w biurze 
LGD skoro jedna osoba ma doradzać, ta sama ma 
obsługiwać Radę LGD a potem jeszcze pomagać przy 
realizacji projektu, rozliczać WOP, kontrolować? czy to nie 
będzie ze sobą kolidowało? Czy taka relacja jest 
dopuszczalna? 
 

 

Pracownik biura nie wybiera projektów 
więc nie ma konfliktu interesów. 

9 Czy jest możliwe zapewnienie dla LGD w np. ramach 
KSOW elektronicznej obsługi wniosków w ramach nowej 
perspektywy? 
 

 

Pytanie do KSOW. 

10 Czy nabór na projekty grantowe LGD w poszczególnych 
funduszach będzie odbywał się w trybie ciągłym? 
 

Nabór na projektu grantowe będzie odbywał 
się w trybie ciągłym, ale konkurs na wybór 
grantobiorców powinien odbywać się w 
określonych terminach. Istotne jest to, że 
zgodnie z przepisami rozporządzenia 
projekt grantowy musi być zrealizowany w 
okresie 2 lat od dnia podpisania umowy. 

12  
Jakie będą zasady finasowania Projekty Grantowego dla 
LGD w poszczególnych funduszach – Czy LGD realizując 
Projekt Grantowy otrzyma zaliczkowo kwotę na realizację 
takiego projektu, czy będzie on podlegał np. refundacji na 
zasadach ogólnych po realizacji projektu i LGD będzie 
musiała wykładać środki na realizację takiego Projektu 

Co do zasady pomoc wypłacana jest jako 
zwrot poniesionych przez beneficjenta 
wydatków. W przypadku projektów 
grantowych będzie to zwrot poniesionych 
przez LGD wydatków na rzecz 
grantobiorców. Niemniej jednak w 
przypadku projektów grantowych LGD 



 

  

Grantowego? Kiedy ta refundacja nastąpi? 
 

może skorzystać zarówno z pożyczki z 
BGK (art. 13 ust. 2 ustawy o finansowaniu 
WPR) jak i ze środków wyprzedzającego 
finansowania z ARiMR (art. 18 ustawy o 
finansowaniu WPR) – 2 instrumenty, które 
pozwolą zapewnić 100% finansowanie 
wydatków dokonywanych przez LGD na 
rzecz grantobiorców. 

Podstawą wydatków realizowanych przez 
LGD są umowy udzielenia grantów 
zawierane pomiędzy LGD (grantodawcą) a 
grantobiorcą. 

13  
Czy LGD ma przeznaczyć 50% środków w budżecie LSR na 
miejsca pracy ze wszystkich funduszy , czy tylko dotyczy to 
PROW? Czy do tych 50% liczymy też środki w ramach 
kosztów bieżących i aktywizacji? Np. cały budżet LSR 
(PROW, RPO, koszty bieżące )to 18 mln zł. to z tej kwoty 9 
mln. mamy przeznaczyć na miejsca pracy? 
 

 

Zapis dotyczący 50% środków  (§4 ust. 2 
pkt 2 regulaminu konkursu na wybór LSR) 
dotyczy kwot na poddziałanie  19.2 
(Wdrażanie operacji) w ramach PROW. 

14  
 
Czy środki przeznaczone na miejsca pracy dotyczą tylko 
operacji wskazanych w § 2.1 pkt 2 a-c rozporządzenia (w 
sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania 
pomocy finansowej - projekt)? Czy może również w § 2.1 
pkt 3 współpraca miedzy podmiotami? 
 

 

Przedsięwzięcia te nie ograniczają się do 
zakresu wsparcia związanego z rozwojem 
przedsiębiorczości (ani z PROW 2014-
2020, ani brzmienia rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
24 września 2015 r. w sprawie 
szczegółowych warunków przyznawania 
oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 
1570), zwanego dalej „rozporządzeniem”, 
nie wynika takie zawężenie. Tym niemniej 
warto zaznaczyć, że miernikiem 
wydatkowania 50% budżetu na 
przedsięwzięcia związane z tworzeniem lub 
utrzymaniem miejsc pracy - będą 
utworzone (i utrzymane w okresie trwałości 
projektu) miejsca pracy związane bardzo 
ściśle z poszczególnymi projektami 
realizowanymi przy współudziale środków 
PROW 2014-2020. 

 

16  
Czy niewykorzystane środki w ramach poszczególnych   
naborów, w tym projektów grantowych wracają do tzw. 
„puli LSR” czy też przepadają? 
 
 
 

 

Tak, wracają. 

17  Wymogi edytorskie muszą spełniać 



 

  

Czy wymogi edytorskie przygotowania LSR dotyczą 
również danych w tabelach? 

strategia i załączniki do niej, określone w 
załączniku nr 3 do regulaminu konkursu na 
wybór „Struktura i wymagania dotyczące 
LSR”. 

18  
Czy LGD w przypadku wyboru mikroprojektów w ramach 
grantowych może przekroczyć zakładany poziom 
wskaźników i ew. do jakiej wysokości? 
 

 

Jeżeli LGD przekroczy poziom wskaźników 
w ramach danego konkursu nie stanowi to 
problemu. Po przekroczeniu zakładanego w 
LSR poziomu wskaźników LGD nie może 
ogłaszać konkursów. 

19  
Co z środkami niewykorzystanymi w ramach projektu 
grantowego – zrealizujemy wskaźniki a nie wydamy 
wszystkich środków? 
 

 

Niewykorzystane środki wracają do puli. 

20  
Czy w ramach grantu w umowie można przewidzieć kary 
finansowe za niewywiązanie się z realizacji mikrogranu 
(pomniejszenie wypłaconych środków)? 
 

 

Zakres umowy o powierzenie grantu 
określony w art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 11 
lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 
2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, , z 
2015 r. poz. 378 i 1130) jest katalogiem 
otwartym, co oznacza, że umowa ta może 
zawierać dodatkowe postanowienia służące 
zabezpieczeniu wykonania zadania, na które 
zostaje przyznany grant. Jednakże nie 
można tego nazwać 
pomniejszeniami/zmniejszeniami by nie 
sugerować, iż jest to kara administracyjna, o 
której mowa w art. 73 rozp. 809/2014. 

21  
Jaką procedurę powinno przejść LGD planując projekty 
własne na rozwój firm? Co z zaświadczeniami o pomocy de 
minimis? 
 

 

Nie jest jasne o jakich projektach własnych 
jest tu mowa. Co do zasady projekty na 
rozwój firm są finansowane samodzielnie 
przez wnioskodawcę/beneficjenta 
(wyjątkowy jest przypadek inkubatora 
przetwórstwa lokalnego), w związku z tym 
wydanie zaświadczeń o pomocy de minimis 
nie będzie potrzebne. Natomiast jeżeli 
miałyby to być projekty szkoleniowe 
związane z podnoszeniem kwalifikacji, to 
należy zwrócić uwagę na brzmienie  § 9 
rozporządzenia, który stanowi: „Pomoc na 
operację w zakresie określonym w § 2 ust. 
1 pkt 2 lit. d jest przyznawana, jeżeli 
podmiot ubiegający się o jej przyznanie 
ubiega się jednocześnie o przyznanie 
pomocy na operację w zakresie określonym 
w  § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a, b lub c i spełnia 
warunki przyznania pomocy w tym 
zakresie”. W związku z tym nie ma 
możliwości realizacji operacji szkoleniowej 



 

  

bez realizacji części inwestycyjnej w 
zakresie podejmowania albo rozwijania 
działalności gospodarczej, albo tworzenia 
lub rozwijania inkubatora przetwórstwa 
lokalnego. Ponadto wsparcie szkoleniowe 
w tym zakresie jest kierowane do 
przedsiębiorcy albo przyszłego 
przedsiębiorcy, który podejmuje lub 
rozwija swoją własną działalność 
gospodarczą.  

 

22  
Co z ochroną danych osobowych naszych wnioskodawców? 
Jakie powinniśmy tu spełniać minimum? 
 

Należy zastosować przepisy Ustawy o 
ochronie danych osobowych (rozdział 5 – 
zabezpieczenia danych osobowych, rozdział 
6 – rejestracja zbiorów danych osobowych). 

23  
Czy fundusz sołecki może być wkładem własnym w 
projektach w ramach wszystkich funduszy? 
 

W myśl odpowiedzi MRiRW z dnia 
22.12.2014 r. dotyczącej możliwości 
zapewnienia ze środków funduszu 
sołeckiego na realizację PROW 2014-2020 
wskazano, że „cyt. „bez znajomości 
brzmienia przepisów krajowych nie można 
stanowczo stwierdzić, iż środki funduszu 
sołeckiego będą mogły stanowić wkład na 
finansowanie operacji realizowanych w 
ramach PROW 2014-2020”. Na tym etapie 
można jedynie zapewnić, iż intencją 
prawodawcy jest stworzenie przepisów, 
które taką możliwość przewidują oraz 
wyrazić nadzieję, iż w toku prowadzonych 
prac legislacyjnych nie wystąpią 
okoliczności, które uniemożliwiają jej 
wdrożenie. 

24  
Jaka powinna być zastosowana demarkacja pomiędzy 
wsparciem przedsiębiorców z PROW a RPO? Czy ten sam 
podmiot może uzyskać dofinansowanie z RPO i PROW na 
rozwój swojej firmy? 

 

 

W ramach RPO WK-P wykluczone będzie 
wsparcie inwestycji w zakresie produkcji i 
pierwszego etapu przetwórstwa produktów 
rolnych (należy przez to rozumieć 
czynności dokonywane na produkcie 
rolnym objętym Załącznikiem I do Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w 
wyniku których powstaje produkt będący 
produktem zawartym w ww. Załączniku). 

 

25  
Czy w poszczególnych funduszach możliwe będzie 
otrzymanie zaliczek na realizację projektu? A jeśli tak to na 
jakich zasadach? 
 

W ramach PROW możliwe będzie 
otrzymanie zaliczek Zaliczki i 
wyprzedzające finansowanie (USTAWA z 
dnia 27 maja 2015 r. 
o finansowaniu wspólnej polityki rolnej), 

Art. 20. 1. Beneficjenci PROW 2014–2020 
mogą otrzymać zaliczkę na realizację 
operacji w ramach działań: 



 

  

(..) 5) wsparcie dla rozwoju lokalnego w 
ramach inicjatywy LEADER, z 
wyłączeniem pomocy wypłacanej w formie, 
o której mowa w art. 67 ust. 1 lit. c 
rozporządzenia nr 1303/2013 (…) 
(Dotacje i pomoc zwrotna w formie kwot 
ryczałtowych nieprzekraczających 100 tys. 
euro wkładu publicznego). 

Szczegółowe informacje na temat zaliczek 
znajdują się w Art. 20 i 21. 

26  
Czy LSR winna obejmować osobne procedury do 
poszczególnych funduszy? 
 

 

Tak 

 

27  
Konkursy ogłasza się zgodnie z zakresem w Programie 
operacyjnym. A co z celami LSR czy przedsięwzięciami czy 
one nie mogą być zakresem konkursu ? 
 

 

Zgodnie z Art. 19, ust. 4 „Ogłoszenie o 
naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o 
którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b 
rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje 
realizowane przez podmioty inne niż LGD 
zawiera w szczególności wskazanie (…) 
zakresu tematycznego operacji. 
Rozporządzenie nie wskazuje co może 
stanowić zakres tematyczny konkursu. 

28  
Na jakiej podstawie LGD będzie mogła zweryfikować, czy 
wnioskodawca wywiązuje się ze zobowiązań wynikających 
z oceny na podstawie kryteriów lokalnych, np. dodatkowe 
miejsca pracy, wyższy niż wymagany wkład własny, 
uwzględnienie określonej grupy odbiorców? Czy te 
zobowiązania zostaną wpisane do umowy? 
 

 

Adekwatnie do wymagań każdego 
funduszu. 

30  
PROCEDURY LSR : 
„opracowanie niedyskryminującej i przejrzystej procedury 
wyboru oraz obiektywnych kryteriów wyboru operacji, które 
pozwalają uniknąć konfliktów interesów, gwarantują, że co 
najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru 
pochodzi od partnerów niebędących instytucjami 
publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury 
pisemnej” 
Kwestia zachowania bezstronności: w jaki sposób powinna 
wyglądać procedura wyłączenia z oceny Rady LGD? Czy 
wystarczające jest 
oświadczenie w formie deklaracji bezstronności i poufności? 
Czy w deklaracjach powinna znaleźć się informacja, która 
następnie zostanie odnotowana w rejestrze interesów 
członków Rady? O jakiego rodzaju powiązania pomiędzy 
członkami Rady a wnioskodawcami chodzi, czy np. jeśli jest 
konkurs dotyczący przedsiębiorczości, to wszyscy 
przedsiębiorcy z Rady powinni się wyłączyć z oceny? Czy 
jeśli jest konkurs dla JST to powinny się wyłączyć wszystkie 
osoby z JST? Czy wyłączenie powinno wyglądać tak, że 
osoby te wychodzą z Sali podczas oceny czy także nie 

 

PROCEDURY LSR :  
 
Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt b 
rozporządzenia 1303/2013 ani władze 
publiczne, ani żadna pojedyncza grupa 
interesu, nie mogą mieć więcej niż 49% 
praw głosu w podejmowaniu decyzji przez 
organ decyzyjny. Zgodnie ze stanowiskiem 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zapewnienie braku dominacji pojedynczej 
grupy interesu powinno być analizowane w 
kontekście konkretnej LSR, jej celów, 
przedsięwzięć i grup docelowych oraz 
uwzględniać powiązania branżowe. 
Dodatkowo odpowiedni parytet musi być 
zachowany każdorazowo na etapie 
głosowania. Oznacza to, iż także przed 
każdym posiedzeniem należy 
przeanalizować rozkład grup interesu 
członków organu decyzyjnego biorących 



 

  

podejmują uchwał w sprawie oceny i wyboru? 
W jaki sposób powinna wyglądać procedura wniesienia 
protestu? 
Czy każdorazowo Rada powinna spotykać się 2 razy? 
Najpierw oceny, potem możliwość protestu, a następnie 
procedura wyboru? Czy można to w jakiś sposób uprościć? 
Czy np. dopuszczalne są oceny Rady z wykorzystaniem 
internetowego systemu oceny? Np. ocena każdego członka 
Rady poprzez formularz internetowy, a następnie spotkanie 
Rady i ostateczna decyzja? 
W jaki sposób zachować parytet 50% głosów pochodzących 
od partnerów niebędących instytucjami publicznymi? 
Co w sytuacji gdy jest na spotkaniu Rady frekwencja 
wymagane 50% ale po wyłączeniu z oceny zostanie np. 
25%. Czy taki skład Rady jest uprawniony do 
podejmowania decyzji?? 
Co oznacza w praktyce zapis, że Rada ustala kwoty 
wsparcia np. w procedurze otwartych konkursów? Z czego 
powinna wynikać decyzja o zmniejszeniu kwoty wsparcia 
dla Wnioskodawcy? Czy powinna być w tym zakresie jakaś 
analiza np. biznesplanu? 
 

udział w posiedzeniu i na podstawie 
wyników tej analizy dokonać stosownych 
wyłączeń z oceny operacji, aby zapewnić, iż 
obecne kworum zgodne jest z wymaganiami  
art. 32 ust. 2 pkt b rozporządzenia 
1303/2013. Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi potwierdziło, że nie istnieje 
formalny wymóg prowadzenia rejestru 
interesów członków organu decyzyjnego. 
Zaleca jednakże jego stworzenie mając na 
względzie, wynikającą z art. 32 ust. 2 pkt b 
rozporządzenia 1303/2013, konieczność 
zapewnienia wyboru operacji bez dominacji 
jakiejkolwiek grupy interesu w organie 
decyzyjnym i unikania konfliktu interesów. 
Forma takiego rejestru nie została jednak 
uregulowana odgórnie i zależy w całości od 
decyzji LGD. Istotnym jest jednak, aby 
przyjęty przez grupę format umożliwiał 
identyfikację charakteru powiązań 
członków organu decyzyjnego z 
wnioskodawcami/poszczególnymi 
projektami. Do decyzji LGD należy też 
sposób, w jaki dokonywać będzie 
identyfikacji ww. zagrożeń, w tym zakres 
wykorzystania materiałów dowodowych.  
 
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi podstawowe 
grupy interesu tożsame są z sektorami, z 
których składa się LGD tj. sektorem 
publicznym, społecznym  
i gospodarczym. Nie wyczerpują jednak 
listy pojedynczych grup interesu, które 
mogą się pojawić na poziomie 
podejmowania decyzji przez LGD.  
 
Utożsamienie grupy interesu z sektorem 
skutkuje koniecznością zapewnienia, by 
żaden  
z sektorów na etapie głosowania i 
podejmowania decyzji nie posiadał więcej 
niż 49 % praw głosu. Pojedyncza grupa 
interesu jednak w zależności od sytuacji, 
typów konkursów może oznaczać większą 
liczbę członków Rady niż ta, która 
przynależy do konkretnego sektora. W 
związku z powyższym powiązania i interesy 
członków Rady powinny być analizowane 
przed każdym posiedzeniem. Nie oznacza to 
jednak konieczności wyłączania się całego 
sektora z oceny operacji, jeżeli konkurs jest 
do niego bezpośrednio skierowany. Ważne 
jest natomiast zachowanie parytetu, o 
którym mowa w art. 32 ust. 2 pkt b 
rozporządzenia 1303/2013.  
 
Ponadto członkowie Rady przed każdym 



 

  

głosowaniem zobowiązani są wypełnić 
deklaracje bezstronności, w których 
zobowiązują się do wstrzymania wyrażania 
swoich opinii w przypadku jakiegokolwiek 
formalnego lub nieformalnego związku z 
wnioskodawcą zgłaszającym projekt w 
danym konkursie. Wyłączenia powinny 
dotyczyć co najmniej przypadków, w 
których członek/ reprezentant członka 
organu decyzyjnego jest wnioskodawcą, 
reprezentuje wnioskodawcę, zachodzi 
między nim a wnioskodawcą stosunek 
bezpośredniej podległości służbowej, jest z 
nim spokrewniony lub jest osobą fizyczną 
reprezentującą przedsiębiorstwo powiązane 
z przedsiębiorstwem wnioskodawcy.  
 
W deklaracji może znaleźć się informacja o 
charakterze powiązań, która następnie 
zostanie odnotowana w rejestrze interesów 
członków Rady. Wyłączenie członka Rady 
oznacza samoistnie, iż nie może on brać 
udziału w podejmowaniu uchwał w sprawie 
oceny i wyboru operacji.  
W jaki sposób powinna wyglądać 
procedura wniesienia protestu?  
 
Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem 
lokalnej społeczności w art. 22 wskazuje, że 
do wnoszenia protestów stosuje się przepisy 
ustawy w zakresie polityki spójności. 
Należy podkreślić, że ani przepisy ustawy w 
zakresie polityki spójności, ani przepisy 
ustawy o RLKS nie stanowią o prawie 
wniesienia protestu dla grantobiorców. 
Procedurę odwoławczą dla grantobiorców 
określa LGD w swoich wewnętrznych 
dokumentach, dostępnych dla potencjalnych 
grantobiorców. 

 
Czy każdorazowo Rada powinna 
spotykać się 2 razy? Najpierw oceny, 
potem możliwość protestu, a następnie 
procedura wyboru? Czy można to w jakiś 
sposób uprościć? Czy np. dopuszczalne są 
oceny Rady z wykorzystaniem 
internetowego systemu oceny? Np. ocena 
każdego członka Rady poprzez formularz 
internetowy, a następnie spotkanie Rady i 
ostateczna decyzja?  
 
Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawartą w 
Poradniku dla LGD w zakresie opracowania 
LSR w sytuacji, gdy osobisty udział 
członków organu decyzyjnego w 
głosowaniu nie jest możliwy proponuje się 



 

  

zastosowanie procedury pisemnej 
(rozesłanie członkom organu dokumentów 
pocztą bądź drogą mailową i otrzymanie 
odpowiedzi w ten sam sposób). Należy 
podkreślić, iż LGD jest zobowiązana do 
zapewnienia warunków do skutecznego 
wniesienia protestu zgodnie z art. 22 ustawy 
o RLKS, w tym określenia terminu na jego 
wniesienie w wewnętrznych procedurach.  
 
W jaki sposób zachować parytet 50% 
głosów pochodzących od partnerów 
niebędących instytucjami publicznymi?  
 
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
„zaklasyfikowanie członka organu 
decyzyjnego do poszczególnych sektorów 
następuje na podstawie przedstawionych 
przez niego dokumentów potwierdzających 
przynależność do danego sektora zgodnie z 
informacjami zawartymi w Poradniku dla 
LGD. Nie ma formalnego zakazu, aby 
osoby powiązane służbowo z sektorem 
publicznym reprezentowały w LGD/organie 
decyzyjnym LGD sektor inny niż publiczny. 
W takim jednak przypadku, mając na 
uwadze potrzebę zapewnienia wyboru 
operacji przez organ niezdominowany przez 
jakąkolwiek grupę interesu, konieczne 
będzie uwzględnienie takiej osoby w co 
najmniej dwóch grupach interesu 
(publicznej i związanej z sektorem, który 
reprezentuje), i pilnowanie by żadna z grup 
obecnych w organie decyzyjnym nie 
przekroczyła progu 49%”. 

Co w sytuacji gdy jest na spotkaniu Rady 
frekwencja wymagane 50% ale po 
wyłączeniu z oceny zostanie np. 25%. Czy 
taki skład Rady jest uprawniony do 
podejmowania decyzji? 
 
Tak, w przypadku, gdy organ decyzyjny 
będzie podejmował decyzje zwykłą 
większością głosów.  
 
Co oznacza w praktyce zapis, że Rada 
ustala kwoty wsparcia np. w procedurze 
otwartych konkursów? Z czego powinna 
wynikać decyzja o zmniejszeniu kwoty 
wsparcia dla Wnioskodawcy? Czy 
powinna być w tym zakresie jakaś 
analiza np. biznesplanu? 

LGD w LSR określa przede wszystkim 
intensywność pomocy dla poszczególnych 
grup podmiotów ubiegających się o 



 

  

przyznanie pomocy. Rozporządzenie w 
sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020 zawiera 
wskazanie wartości maksymalnych, co nie 
jest równoznaczne z tym, że każdy 
beneficjent powinien otrzymać maksymalna 
intensywność pomocy. Zgodnie ze 
stanowiskiem Ministerstwa Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi „LGD może wskazać niższą 
intensywność pomocy np. dla wybranej 
kategorii beneficjentów odpowiednio to 
uzasadniając. Ponadto w przypadku premii 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
LGD może a nawet powinna określić 
wysokość wsparcia biorąc pod uwagę 
historyczne dane, rodzaj działalności itp. 
Wyznaczone w LSR progi powinny być 
oparte na przejrzystych zasadach lub danych 
historycznych”. 

Ustalenie formy wsparcia następuje 
automatycznie przez wskazanie zakresu 
pomocy (ewentualnie wskazanie zakresu 
tematycznego), bowiem tylko w przypadku 
zakresu pomocy określonym w  § 2 ust. 1 
pkt 2 lit. a rozporządzenia forma wsparcia 
będzie wyjątkowa – będą to premie, ale 
powinno być to wskazane w ogłoszeniu o 
naborze wniosków. Wskazanie 
intensywności pomocy w odniesieniu do 
określonych grup beneficjentów powinno 
być określone w LSR. 

31  
OGŁOSZENIA NABORÓW PRZEZ LGD 
 
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o 
którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 
1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż 
LGD zawiera w szczególności: 
1) wskazanie: 
a) terminu i miejsca składania tych wniosków, 
b) formy wsparcia, - LGD ustala formę wsparcia? Czy 
premia do dofinansowanie? 
c) zakresu tematycznego operacji - wg celów czy wg typów 
przedsięwzięć np. Na podejmowanie I rozwijanie 
działalności gospodarczej, czy ogólnie na rozwój 
przedsiębiorczości, czy do rozwoju będą także wliczane 
zakresy rozwój 
rynków zbytu, sieciowanie współpracy podmiotów i 
promowanie produktów i usług lokalnych? – podobnie pkt. 
20 powyżej 
 

 

Formę wsparcia ustala LGD, natomiast 
zakres tematyczny może być tożsamy z 
przedsięwzięciami sformułowanymi w LSR. 

Ustalenie formy wsparcia następuje 
automatycznie przez wskazanie zakresu 
pomocy (ewentualnie wskazanie zakresu 
tematycznego), bowiem tylko w przypadku 
zakresu pomocy określonym w  § 2 ust. 1 
pkt 2 lit. a forma wsparcia będzie 
wyjątkowa – będą to premie, ale powinno 
być to wskazane w ogłoszeniu o naborze 
wniosków. 



 

  

32  
Zasady wyboru operacji: jak ma wyglądać prowadzenie 
rejestru interesów członków organu decyzyjnego, czy do 
każdego naboru, czy przed ogłoszeniem naboru czy po jego 
zakończeniu? czy do LSR wystarczy wpisać informację że 
taki rejestr będzie prowadzony czy powinniśmy opisać całą 
procedurę jego prowadzenia? 
 

 

Do ustalenia z RPO, w podręczniku nie ma 
jasno określonych zasad, są jedynie 
rekomendacje (str. 15). 

Nie istnieje formalny wymóg prowadzenia 
rejestru interesów członków organu 
decyzyjnego. Zaleca się jednakże jego 
stworzenie mając na względzie, wynikającą 
z art. 32 ust. 2 pkt b rozporządzenia 
1303/2013, konieczność zapewnienia 
wyboru operacji bez dominacji 
jakiejkolwiek grupy interesu w organie 
decyzyjnym i unikania konfliktu interesów. 
Forma takiego rejestru nie została jednak 
uregulowana odgórnie i zależy w całości od 
decyzji LGD. Istotnym jest jednak, aby 
przyjęty przez grupę format umożliwiał 
identyfikację charakteru powiązań 
członków organu decyzyjnego z 
wnioskodawcami/poszczególnymi 
projektami. Do decyzji LGD należy też 
sposób, w jaki dokonywać będzie 
identyfikacji ww. zagrożeń, w tym zakres 
wykorzystania materiałów dowodowych 
(wydaje się jednak, iż materiały te mogłyby 
być wymagane jedynie w razie pojawienia 
się wątpliwości). 

33  
Od którego miesiąca 2016r. można przyjąć ogłaszanie 
konkursów dla beneficjentów? Jaki przyjąć realny okres 
oceny wniosków przez Urząd Marszałkowski 
(dofinansowanie + płatność) realizowanych przez 
beneficjentów. Pytanie ważne dla określenia wskaźników 
zwłaszcza na rok 2018 r. 
 

 

W przypadku środków PROW ogłaszanie 
konkursów może nastąpić już po wyborze 
LSR, czyli w III kwartale 2016 r. 

34  
 Co w sytuacji gdy SW nie zdąży w czasie rozpatrzyć 
wniosków beneficjentów i z przyczyn niezależnych w tym 
momencie od LGD nie zostanie zrealizowane zobowiązanie 
umowy – 20% wskaźników produktu do 2018? 
 

 

Brak zapisów w umowie ramowej. 

35  
Czy są jakieś narzuty - ile miejsc pracy powinno powstać na 
terenie LGD? 
 

Nie ma żadnych wymagań dotyczących 
ilości miejsc pracy, natomiast środki 
powinny być wykorzystane w sposób 
możliwie najefektywniejszy. 

 

36  
Plan komunikacji - w kryteriach wyboru LSR wskazano 
preferencję w zakresie zdefiniowania grup docelowych (w 
tym grupami defaworyzowanymi) i określenie planu 
komunikacji z tymi grupami. Czy to oznacza, że do każdej 
wytypowanej grupy docelowej należy stosować oddzielne 
działania komunikacyjne? czy można łączyć grupy 
docelowe w ramach tych samych działań komunikacyjnych? 

 

Do grup docelowych należy dostosować 
takie działania komunikacyjne, aby były 
one skuteczne i efektywne oraz zapewniały 
informację zwrotną (rozdział 9 podręcznika 
- plan komunikacji) 



 

  

 
37  

Czy w opisie Przedsięwzięć w ramach LSR należy 
uwzględnić wszystkie typy projektów wskazane w 
poszczególnych programach? 
 

Nie ma takiego wymogu, wszystko powinno 
wynikać z diagnozy przeprowadzonej przez 
LGD. 

38  
Czy znany jest zakres wsparcia na projekty własne? (katalog 
kosztów kwalifikowalnych? Czy będą jakieś ramy, 
wytyczne w tym zakresie? 
 

W PROW projekty własne można 
realizować w ramach zakresów § 2 ust. 1 
rozporządzenia ((..)Wsparcie na wdrażanie 
operacji (…) pamiętając, że maksymalna 
wysokość pomocy na jedną operację własną 
nie może przekroczyć 50 tys. zł. 

42  
Sektor publiczny – jak powinna ostatecznie wyglądać 
kwalifikacja do sektora? Czy wystarczy oświadczenie 
osoby, czy weryfikować to na poziomie innymi 
dokumentami? Jakimi? 
 

 

Do dyskusji z RPO, Biurem koordynacji 
RLKS. 

Podstawowe grupy interesu tożsame są z 
sektorami, z których składa się LGD tj. 
sektorem publicznym, społecznym i 
gospodarczym i te sektory będą 
weryfikowane na etapie wyboru LSR, nie 
wyczerpują one jednakże listy 
pojedynczych grup interesu, które mogą się 
pojawić na poziomie podejmowania decyzji 
przez LGD na późniejszym etapie 
wdrażania LSR 

Grupy pozostają partnerstwem 
trójsektorowym, w którym jednakże, w 
okresie programowania 2014-2020, 
wymagany będzie także udział osób 
zamieszkujących obszar objęty lokalną 
strategią rozwoju. Należy przy tym 
zauważyć, iż członek LGD będący 
przedstawicielem mieszkańców może 
jednocześnie reprezentować w niej jeden z 
trzech sektorów tj. sektor publiczny, 
społeczny lub gospodarczy. 

Klasyfikacja członków LGD do 
poszczególnych sektorów powinna 
przebiegać zgodnie z definicjami zawartymi 
w „Poradniku dla lokalnych grup działania 
w zakresie opracowania lokalnych strategii 
rozwoju na lata 2014-2020”. Zgodnie z nimi 
do sektora publicznego zalicza się gminy i 
powiaty oraz uczelnie publiczne, jednostki 
badawczo – rozwojowe, samodzielne 
publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 
państwowe lub samorządowe instytucje 
kultury oraz państwowe lub samorządowe 
osoby prawne utworzone na podstawie 
odrębnych przepisów w celu wykonywania 
zadań publicznych, z wyłączeniem 
przedsiębiorców. 

Sektor społeczny tworzą organizacje 



 

  

pozarządowe, w tym fundacje i 
stowarzyszenia oraz podmioty prowadzące 
Centra Integracji Społecznej, Kluby 
Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii 
Zawodowej, Zakłady Aktywizacji 
Zawodowej, kościoły i związki 
wyznaniowe, jeżeli ich cele statutowe 
obejmują prowadzenie działalności pożytku 
publicznego, także związki zawodowe i 
organizacje pracodawców, organizacje 
społeczno-zawodowe rolników oraz inne 
dobrowolne zrzeszenia i ruchy obywatelskie 
(Koła Gospodyń Wiejskich, rady sołeckie, 
rady parafialne itp.). 

Sektor gospodarczy z kolei to podmioty 
prowadzące działalność gospodarczą, w tym 
przedsiębiorstwa społeczne, rolnicy i 
rybacy.  

Należy przy tym zauważyć, iż na potrzeby 
określenia sektorów każdy rolnik 
traktowany jest, jako przedstawiciel sektora 
gospodarczego. 

43  
Czy wybór kluczowych grup docelowych i obszarów 
interwencji określonych w danym LSR ma wykluczać z 
możliwości wsparcia innych grup docelowych (np. innych 
grup defaworyzowanych niż te określone w LSR) w ramach 
ogłaszanych konkursów tematycznych? czy grupy docelowe 
i obszary interwencji należy jedynie odpowiednio opatrzyć 
dodatkowymi punktami na etapie oceny projektu? 
 

 

Nie wyklucza się takiej możliwości. 
Wszystko zależy od wyników diagnozy 
przeprowadzonej przez LGD. 

W LSR należy wskazać grupy 
defaworyzowane, które uzyskają wsparcie 
w jej ramach. Określić w niej także należy 
grupy docelowe  przedsięwzięć 
realizowanych w ramach LSR. Do LGD 
należy decyzja które z powyższych grup 
uzyskają/będą mogły ubiegać się o pomoc.  

Nie ma wymogu nakazującego, aby 
wszystkie cele i przedsięwzięcia zawierały  
innowacyjne podejście, nastawione na 
ochronę środowiska i zmiany klimatu. W 
Poradniku dla LGD zachęca się jedynie 
grupy, aby poprzez odpowiednie 
zaprojektowanie kryteriów wyboru operacji,  
wybierały innowacyjne operacje w obszarze 
ochrony środowiska czy przeciwdziałania 
zmianom klimatycznym. 

Grupy defaworyzowane nie muszą odnosić 
się wyłącznie do defaworyzacji w 
kontekście dostępu do rynku pracy, 
jednakże grupy 
wykluczone/defaworyzowane przede 
wszystkim odnoszą się do wykluczenia z 
rynku pracy. Zadaniem LGD jest określenie 
czy występują dewaworyzowane osoby, 
jakiej grupy wykluczenia dotyczą i w jakim 
stopniu występują na obszarze LSR. Po 



 

  

analizie LGD określa czy udzielić pomocy i 
w jakiej formie. 

 

44  
 
KRYTERIA WYBORU LSR 
a. W kryterium 1 wyboru LSR sytuacja społeczno-
gospodarcza, W jaki sposób będzie liczona punktacja w 
przypadku gdy obszar LSR obejmuje miasto powyżej 20 tys. 
mieszkańców (zaplanowane do wsparcia w ramach osi 11 
RPO) – gdy występują różne wskaźniki dla stymulantów? 
b. Zgodnie z kryteriami wyboru LSR w Załączniku nr 2 do 
Regulaminu konkursu na wybór SRL kierowanego przez 
społeczność, kryterium 1.1 oceniane będą wskaźniki, 
których ma zostać podany stan na dzień 31.12.2013. Czy 
wszystkie dane statystyczne w diagnozie powinny zostać 
podane zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2013? Czy 
dopuszcza się analizę danych, które są bardziej aktualne? 
c. Wiedza i doświadczenie osób zaangażowanych w 
opracowanie i realizację LSR oraz standardy wiedzy i 
kompetencji określone dla LGD: - co rozumie się przez 
dokumenty potwierdzające wiedzę i umiejętności 
pracowników (czy mają to być zaświadczenia z 
ukończonych kursów czy umowy o pracę z zakresem 
obowiązków)? 
d. Kryterium 4.2. wyboru LSR - „Współpraca z innymi 
LGD albo realizacja projektów komplementarnych” - w 
odniesieniu do LPR – czy wystarczy, gdy LGD w ramach 
LSR wskaże minimum 1 
 
projekty zgodne z planem rewitalizacji minimum 1 gminy 
czy też każda gmina musi posiadać takie plany rewitalizacji? 
e. Jak ma się zapis powyższego kryterium do obecnej 
sytuacji, kiedy jst nie maja jeszcze podstaw prawnych 
tworzenia takich planów? W sytuacji obecnego braku 
ukończonych GPR przez gminy w LSR nie możemy wpisać 
założeń związanych z realizacją działań rewitalizacyjnych w 
ramach RLKS. Błędne koło. 
f. Kryterium wyboru LSR 9. Stopień zgodności LSR z 
celami określonymi w realizowanych programach - w 
przypadku LSR planowanej do finansowania ze środków 
EFRROW. Czy każdy z celów i przedsięwzięć określonych 
w LSR musi być zgodny z wszystkimi celami 
przekrojowymi PROW, aby osiągnąć maksymalną ilość 
punktów? Czy trzeba po prostu założyć, że kilka celów i 
przedsięwzięć łącznie zapewni zgodność z celami 
przekrojowymi? 
g. Kryterium 6.1. Doświadczenie LGD – czy w sytuacji, w 
której LGD była koordynatorem krajowym projektu 
współpracy międzynarodowej a liderem była LGD z innego 
kraju to w ramach wspomnianego kryterium winny być 
przyznane 2 pkt. Czy też nie? 
h. Kryterium 10 – czy zostanie LGD podany katalog 
partycypacyjnych metody konsultacji, którym będą 
kierować się zapewne eksperci przy ocenie LSR? 
 
 

 

a) do uzgodnienia z RPO 

b) Należy przedstawić najbardziej aktualne 
dostępne dane statystyczne oparte o 
dostępne źródła informacji np. GUS, 
badania własne LGD 

c) Dokumentem potwierdzającym wiedzę i 
doświadczenie osób zaangażowanych w 
opracowanie i realizację LSR oraz 
standardy wiedzy i kompetencji określone 
dla LGD może być m.in. kopia dyplomu 
ukończenia studiów wyższych, certyfikaty i 
zaświadczenia z odbytych szkoleń, kopia 
umowy o pracę wraz z zakresem 
obowiązków. 

d) i e) W ramach LSR dla LGD wiejskich i 
miejskich zadania w zakresie rewitalizacji 
powinny być realizowane zgodnie z 
założeniami wynikającymi z gminnych 
programów rewitalizacji. Jednakże do czasu 
opracowania gminnych programów 
rewitalizacji główne kierunki działań oraz 
zakładane efekty powinny być umieszczone 
w Lokalnych Strategiach Rozwoju. W 
efekcie podstawowe założenia w zakresie 
procesu rewitalizacji ujęte w GPR powinny 
być zgodne z kierunkami określonymi w 
LSR. Jednocześnie brzmienie kryterium 
odwołuje się do uwzględnienia możliwości 
realizacji projektów zgodnych z 
Lokalnymi/Gminnymi Programami 
Rewitalizacji obejmujących obszar LSR. 
Zatem jeśli LGD uwzględni taką możliwość 
w LSR będzie istniała możliwość uzyskania 
punktacji spełnienia kryterium w 
dostatecznym stopniu. 

f)W przypadku wymagań do kryterium 
spełnionego w stopniu wysokim cele i 
przedsięwzięcia LSR musza być zgodne z 
trzema celami przekrojowymi PROW 2014-
2020. 

g)Brzmienie kryterium nr 6.1. odwołuje się 
do koordynacji projektu przez LGD. Zatem 
LGD, która była koordynatorem krajowym 
projektu międzynarodowego będzie mogła 
w tym przypadku uzyskać punkty. 

h)Katalog partycypacyjnych nie zostanie 
odgórnie narzucony. Przykładowe 



 

  

partycypacyjne metody konsultacji są  
podane na stronie „Decydujemy razem”, 
www.dobrepraktyki.decydujemyrazem.pl 
lub na stronie http://partycypacja 
.fise.org.pl/x/777930.  

45  
Czy wszystkie cele i przedsięwzięcia muszą zawierać 
innowacyjne podejście, nastawione na ochronę środowiska i 
zmiany klimatu? 
 

Nie wszystkie cele i przedsięwzięcia muszą 
zawierać innowacyjne podejście, 
nastawione na ochronę środowiska i zmiany 
klimatu. W kryterium 9, aby spełnić 
kryterium w wysokim stopniu należy 
spełnić 3 cele przekrojowe PROW tj. 
ochrona środowiska, przeciwdziałanie 
zmianom klimatu oraz innowacyjność. 

46  
W ramach środków EFRROW oraz EFRR wspierane będą 
działania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości/ wsparcia 
inwestycyjnego mikro i małych przedsiębiorstw. W ramach 
jednego Przedsięwzięcia nie można łączyć środków w 
dwóch różnych funduszy, więc trzeba będzie je podzielić na 
co najmniej 2 Przedsięwzięcia (albo 3 jeżeli uwzględnimy 
podział uwzględniający tworzenie i rozwój przedsiębiorstw). 
Czy można zastosować podział na: wsparcie rozwoju 
mikroprzedsiębiorstw (środki EFRROW), wsparcie rozwoju 
małych przedsiębiorstw (środki EFRR), zakładanie 
działalności gospodarczej (EFRROW)? 
 

 

PROW nie przewiduje demarkacji w 
rozporządzeniu, przedsiębiorcy mogą 
otrzymać dofinansowanie zgodnie z 
warunkami określonymi w rozporządzeniu. 

 
47 

 
Według Podręcznika dla LGD w zakresie opracowania LSR 
na lata 2014-2020 Wersja nr 3 Przy diagnozie społeczno-
gospodarczej obszaru należy wskazać "najbardziej aktualne 
dane", mają być to dane za ostatni zamknięty rok (2014), 
czy również za zamknięte kwartały 2015 (np. bezrobocie). 
 

 

Należy przedstawić najbardziej aktualne 
dostępne dane statystyczne oparte o 
dostępne źródła informacji np. GUS, 
badania własne LGD (str. 24 podręcznika). 

48  
Kiedy rozpoczną się zapowiadane w sierpniu szkolenia dla 
LGD? Prosimy o podanie szczegółowego harmonogramu i 
lokalizacji. 
 

 

Szkolenia w zakresie planowania 
strategicznego dla przedstawicieli 
Lokalnych Grup Działania odbywają się w 
dniach 6.10-12.11 wg następującego 
harmonogramu:  

Toruń - Regionalne Inkubatory 
Przedsiębiorczości KPFP w Toruniu, ul. 
Przedzamcze 8, 6.10, 4.11; 
Bydgoszcz - Regionalne Inkubatory 
Przedsiębiorczości KPFP w Bydgoszczy, 
ul. Gimnazjalna 2a, 7.10, 5.11 
Włocławek - Hotel Portofino, Aleja 
Kazimierza Wielkiego 6e, 13.10, 9.11 
Inowrocław - Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
AL. Niepodległości 5, 22.10, 10.11 
Grudziądz - Hotel Restauracja RAD, ul. 
Chełmińska 144, 21.10, 12.11 
 

Lokalne Grupy Działania zostały 
poinformowane o możliwości uczestnictwa 



 

  

w warsztatach oraz konsultacji z trenerami.  

 

 Pytania do PROW 

49  
Czy w odniesieniu do wskaźników wskazanych w 
podręczniku dla LGD LSR winna zawierać tylko wskaźniki 
wskazane w załączniku 1 czy też LGD może definiować 
nowe wskaźniki np. 
Liczba nowych lub zmodernizowanych lub 
odrestaurowanych obiektów infrastruktury kulturowej 
 
czy też w przypadku budowy świetlicy musi być spełniony 
wskaźnik wprost wpisany w podręczniku: 
Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które 
otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR ? 
 

 

Zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 
23 października, MRiRW zaktualizuje listę 
wskaźników z podręcznika. 

50  
Jak w LSR zestawić wskaźniki mierzone z poziomu 
programu (PROW) co zapis podręcznika „analiza 
wskaźnikowa z poziomu Programu” oznacza? 
 

 

LGD nie mierzy wskaźników na poziomie 
programu. 

51  
Czy wskaźnikiem w projekcie grantowym w ramach PROW 
może być liczba inicjatyw rozumiana jako liczba 
mikrograntów realizowanych w projekcie grantowym a 
rezultatem liczba odbiorców? Na etapie ankiety 
monitorującej realizatorzy mikrograntów wskażą, iż poza 
wskaźnikami grantu realizowali również wskaźniki PROW 
np. tyle szkoleń, tyle infrastruktury turystycznej … jeśli ona 
się tu zdarzy oczywiście? 
 

 

Podana metodologia nie jest zgodna z 
logiką interwencji wskazaną w rozdziale 5 
podręcznika (Cele i wskaźniki). 

52 Czy LSR może zawierać 1 projekt grantowy w ramach 
PROW powtarzany w każdym roku realizacji LSR (w 
każdym roku oczywiście odrębna umowa)? 
 

W PROW nie ma ograniczeń co do ilości 
ani częstotliwości ogłaszania konkursów 
grantowych w rozporządzeniu „(…) 
Wsparcie na wdrażanie operacji (…) 

53  
Czy można w ramach PROW realizować jednocześnie kilka 
projektów grantowych? 
 

W PROW również nie ma ograniczeń 
dotyczących jednoczesnej realizacji kilku 
projektów grantowych. 

54  
Czy planowane przez LGD terminy naborów w projektach 
grantowych muszą odnosić się do dni wskazanych w 
rozporządzeniu? Np. ogłoszenie nie później niż 14 dni przed 
naborem, itp. jak na operacje realizowane przez podmioty 
inne niż LGD. 
 

 

W PROW brak ograniczeń dotyczących 
terminów projektów grantowych. To LGD 
ustala zasady naboru i procedury dotyczące 
projektów grantowych. 

Regulacje dotyczące terminów naborów 
zostały określone w rozporządzeniu w § 20 
ust. 1 i 2 w brzmieniu: 

„1. Wniosek o przyznanie pomocy na 
operację realizowaną przez podmiot inny 
niż LGD składa się bezpośrednio do LGD, 
w terminie wskazanym w ogłoszeniu, o 
którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 



 

  

20 lutego 2015 r. o Rozwoju lokalnym z 
udziałem lokalnej społeczności, nie 
krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 
dni. 

2. Wniosek o przyznanie pomocy na projekt 
grantowy lub operację własną LGD składa 
się do podmiotu, o którym mowa w art. 20 
ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 
rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 
społeczności, lecz nie wcześniej niż w dniu, 
w którym został dokonany wybór LSR, o 
którym mowa w art. 11 tej ustawy”. 

Przepis ten odwołuje się do art. 19 ust. 1 
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o Rozwoju 
lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, 
który również ma zastosowanie do operacji 
realizowanych przez podmioty inne niż 
LGD. Projekt grantowy to operacja, która 
jest realizowana przez LGD, w związku z 
tym w ich przypadku ww. przepisy nie mają 
zastosowania.  

Analogicznie jest w przypadku konkursów 
na wybór grantobiorców do realizacji zadań 
w ramach projektów grantowych.(SS) 

55  
Czy w projektach grantowych powinno być przewidziane 
odwołanie od decyzji Rady (dobra praktyka pokazuje, że ani 
w konkursach z pożytku ani np. program działaj lokalnie nie 
ma takich wymogów) . 
 

 

W PROW przykładową procedurę sporządzi 
ARiMR. 

Taki obowiązek został określony w 
instrukcji wypełniania wniosku o wybór 
LSR str. 9 

56  
Czy w projektach grantowych LGD będzie musiało pokazać 
oferty na poszczególne koszty w mikrograntach 
realizowanych przez inne podmioty? 
 

Nie ma jeszcze projektu umowy i procedury 
dotyczących  projektów grantowych.  

LGD ma obowiązek przechowywać 
wszystkie dokumenty dotyczące grantów. 

57  
Czy LGD w ramach projektów własnych może zaplanować 
szkolenia i kursy dla firm? 
 

Na wstępie należy odpowiedzieć na 
pytanie: dlaczego LGD miałaby realizować 
projekt własny w zakresie szkoleń? 
Zgodnie z art. 17 ust. 6 ustawy o rozwoju 
lokalnym kierowanym przez społeczność 
wsparcie na operację własną LGD może 
być udzielona pod warunkiem, że inny 
podmiot uprawniony do wsparcia nie 
zgłosił zamiaru realizacji takiej operacji. 
Natomiast doświadczeń zdobytych w 
ramach wdrażania PROW 2007-2013 
wynika, że podmiotów chętnych do 
realizacji operacji szkoleniowych jest 
wystarczająco dużo. Jeżeli w pytaniu 
szkolenia są tylko przykładem a sedno 
pytania dotyczy poziomu szczegółowości 
zapisów LSR, to należy mieć na uwadze, że 



 

  

do każdego przedsięwzięcia w LSR są 
przypisane wskaźniki oraz budżet. Jeżeli 
LGD w trakcie realizacji LSR stwierdzi, iż 
nie ma innego podmiotu, który zrealizuje 
daną operację w ramach przedsięwzięcia to 
będzie mogła ją zrealizować aby osiągnąć 
zaplanowane wskaźniki. Ważne jest aby w 
LSR znalazły się informacje dotyczące 
obszarów/przedsięwzięć szczególnie 
ważnych dla LGD, w których LGD gotowa 
jest się podjąć realizacji operacji w celu 
zapewnienia pełnej kompletnej realizacji 
LSR. Ponadto do LSR powinny być 
dołączone odpowiednie procedury na 
wypadek wdrażania operacji własnej LSR. 

 

58  
Czy określając kryteria oceny operacji w PROW LGD 
winna kierować się jakimiś wytycznymi np. wg zakresów 
określonych w rozporządzeniu wg przedsięwzięć lub celów 
określonych w LSR? 
 

 
Wskazane zagadnienie zostało 
doprecyzowane na stronie 51 podręcznika 
(Formułowanie kryteriów wyboru). 

59  
Na jakiej podstawie LGD ma ustalić wysokość wsparcia na 
poszczególne rodzaje operacji? 
 

W rozporządzeniu „(…) Wsparcie na 
wdrażanie operacji (…) podano 
maksymalne kwoty dofinansowania. 

To LGD decyduje o obniżeniu wysokości 
dofinansowania, jeżeli chce objąć 
wsparciem większą liczbę projektów. 

Procedury wyboru i oceny operacji są 
przygotowywane samodzielnie przez każdą 
LGD i podlegać będą ocenie podczas 
konkursu na wybór LSR. W związku z 
powyższym decyzje odnośnie kształtu 
poszczególnych rozwiązań pozostawia się w 
gestii LGD. 

 

Odnośnie ustalania kwoty wsparcia należy 
zauważyć, iż LGD w LSR określa przede 
wszystkim intensywność pomocy dla 
poszczególnych grup podmiotów 
ubiegających się o przyznanie pomocy. 
Rozporządzenie zawiera wskazanie wartości 
maksymalnych, co nie jest równoznaczne z 
tym, że każdy beneficjent powinien 
otrzymać maksymalna intensywność 
pomocy. LGD może wskazać niższą 
intensywność pomocy np. dla wybranej 
kategorii beneficjentów odpowiednio to 
uzasadniając. Ponadto w przypadku premii 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
LGD może a nawet powinna określić 
wysokość wsparcia biorąc pod uwagę 
historyczne dane, rodzaj działalności itp. 



 

  

Wyznaczone w LSR progi powinny być 
oparte na przejrzystych zasadach lub danych 
historycznych. 

Ponadto LGD będzie weryfikować wniosek 
o przyznanie pomocy pod kątem 
kwalifikowalności zaplanowanych do 
poniesienia w ramach realizacji operacji 
kosztów, co pośrednio przełoży się na 
kwotę pomocy. 

Ustalenie formy wsparcia następuje 
automatycznie przez wskazanie zakresu 
pomocy (ewentualnie wskazanie zakresu 
tematycznego), bowiem tylko w przypadku 
zakresu pomocy określonym w  § 2 ust. 1 
pkt 2 lit. a forma wsparcia będzie 
wyjątkowa – będą to premie, ale powinno 
być to wskazane w ogłoszeniu o naborze 
wniosków. 

60  
Czy będzie jeden wniosek dla wszystkich typów projektów 
w trybie konkursowym jak również na operacje własne? 
 

 
Nie ma jeszcze wzorów wniosków i 
instrukcji przekazanych przez ARiMR. 
Tylko projekty grantowe będą miały 
oddzielny formularz wniosku. Projekty 
własne  i konkursowe będą miały jeden 
formularz. 
 

61  
W jakich przypadkach podatek VAT dla jst może być 
kwalifikowalny? 
 

Podatek VAT  jest kwalifikowalny dla jst 
zgodnie z zapisami art. 69 ust. 3 lit. c 
rozporządzenia nr 1303/2013. 
Interpretacja indywidualna wydana przez 
dyrektora izby skarbowej jest jednym z 
załączników do proponowanego formularza 
wniosku o płatność – interpretacja powinna 
dotyczyć przedmiotowej operacji i powinna 
wskazywać, że Beneficjent nie może 
odzyskać uiszczonego w związku z 
realizacją operacji podatku od towarów i 
usług (VAT). 

Koszty kwalifikowalne zostały określone w 
§ 17. Koszt podatku od towarów i usług 
(VAT) jest kosztem kwalifikowalnym, 
zgodnie z art. 69 ust. 3 lit.c rozporządzenia 
nr 1303/2013, tzn. jest kosztem 
kwalifikowalnym, z wyjątkiem podatku od 
którego nie można odzyskać na mocy 
prawodawstwa krajowego VAT. 

Powyższe oznacza, że w wielu przypadkach 
będzie konieczne uzyskanie interpretacji 
indywidualnej. (SS) 

 



 

  

62  
Czy w przypadku uznania przez jst Vat-u za koszt 
kwalifikowalny konieczna będzie w tym zakresie 
interpretacja indywidualna Izby Skarbowej? 
 

 

j.w. 

63  
Czy w ramach budowy infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej możliwa jest budowa ścieżek lub utwardzonych 
tras rowerowych, boiska, skateparku ?, 
 

 
Rozporządzenie nie zawęża poszczególnych 
zakresów. 

64  
Czy w ramach infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 
możliwa jest budowa parkingów i publicznych toalet? 
 

 
Rozporządzenie nie zawęża poszczególnych 
zakresów. 

65 Czy klub seniora kwalifikuje się do definicji 
sformalizowanej grupy nieposiadającej osobowości prawnej, 
mogącej korzystać z grantów parasolowych? Proszę podać 
dokładną definicję takiej grupy - co oznacza sformułowanie 
„sformalizowana grupa” – co decyduje o tej formalizacji? 
 

Doprecyzowaniem określenia  „grupa 
sformalizowana” jest brzmienie § 29 ust. 6 
rozporządzenia, który mówi o jednostkach 
organizacyjnych, takich jak sekcje lub koła. 
Jednostki te są formalnie wyodrębnione, ale 
nie została im nadana zdolność/osobowość 
prawna. 

66  
Zapis mówi „sformalizowana grupa nieposiadająca 
osobowości prawnej realizuje grant we współpracy z 
jednostką sektora finansów publicznych” (s. 598 PROW) – 
czy są określone jakieś minimalne/konieczne zasady tej 
współpracy? 
 

W ramach projektów grantowych 
przewiduje się wspieranie również 
jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, w szczególności kół 
gospodyń wiejskich, będących 
wyodrębnionymi jednostkami 
organizacyjnymi kółek rolniczych. 
Podmioty te, choć są bardzo ważne w 
procesie rozwijania obszarów wiejskich 
oraz zachowywania tradycji lokalnych, z 
uwagi na brak osobowości prawnej nie 
mogą pozyskać jakiegokolwiek wsparcia 
finansowego dla swojej działalności. 
Proponowane  rozwiązanie zakłada, iż o 
pomoc z wnioskiem wystąpi osoba prawna, 
w strukturze której prowadzi działalność 
dana jednostka, ale limit pomocy będzie 
pomniejszany wyodrębnionej jednostce, a 
nie tej osobie. 

67  
Czy istnieją dolne limity wsparcia na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej? 
 
 
 
 

 

Istnieje jedynie górna granica – 100 tys. zł. 
LGD ustala kwotę wsparcia, argumentując 
ją odpowiednio w strategii. 

Procedury wyboru i oceny operacji są 
przygotowywane samodzielnie przez każdą 
LGD i podlegać będą ocenie podczas 
konkursu na wybór LSR. W związku z 
powyższym decyzje odnośnie kształtu 
poszczególnych rozwiązań pozostawia się w 
gestii LGD. 

 

Odnośnie ustalania kwoty wsparcia należy 



 

  

zauważyć, iż LGD w LSR określa przede 
wszystkim intensywność pomocy dla 
poszczególnych grup podmiotów 
ubiegających się o przyznanie pomocy. 
Rozporządzenie zawiera wskazanie wartości 
maksymalnych, co nie jest równoznaczne z 
tym, że każdy beneficjent powinien 
otrzymać maksymalna intensywność 
pomocy. LGD może wskazać niższą 
intensywność pomocy np. dla wybranej 
kategorii beneficjentów odpowiednio to 
uzasadniając. Ponadto w przypadku premii 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
LGD może a nawet powinna określić 
wysokość wsparcia biorąc pod uwagę 
historyczne dane, rodzaj działalności itp. 
Wyznaczone w LSR progi powinny być 
oparte na przejrzystych zasadach lub danych 
historycznych. 

Ponadto LGD będzie weryfikować wniosek 
o przyznanie pomocy pod kątem 
kwalifikowalności zaplanowanych do 
poniesienia w ramach realizacji operacji 
kosztów, co pośrednio przełoży się na 
kwotę pomocy. 

LGD zgodnie z § 16 rozporządzenia może 
wyznaczyć kilka poziomów wsparcia w 
ramach zakresu dedykowanego 
podejmowaniu działalności gospodarczej, 
jednakże powinna powyższe poziomu 
określić na podstawie założonych 
czynników np.: danych historycznych, 
kapitałochłonności inwestycji w danej 
branży itp. oraz zawarte w LSR. Oczywiście 
przedziały mogą się zawierać pomiędzy 
kwotami 50 – 100 tys. zł. Ponadto LGD ma 
prawo zawęzić grono potencjalnych 
wnioskodawców ustalając kryteria wyboru 
premiujące określoną grupę podmiotów, np. 
wskazaną w LSR grupę 
defaworyzowaną.(SS) 

68  
Czy osoba zatrudniona na etacie, która otrzymuje środki na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej będzie realizować 
wskaźnik „nowe miejsce pracy”? 
 

 

Przepisy tego nie precyzują, natomiast 
zapisy w umowie mogą zawierać 
ograniczenia (informacj z MRiRW).  

§ 5 ust. 1 pkt 2 lit. a mówi: 

„operacja zakłada utworzenie co najmniej 
jednego miejsca pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty średnioroczne i jest to 
uzasadnione zakresem realizacji operacji, a 
osoba, dla której zostanie utworzone to 
miejsce pracy, zostanie zatrudniona na 
podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej 



 

  

umowy o pracę”  

I ten warunek musi być spełniony. 

69  
Wysokość wsparcia przyznawanego na rozpoczynanie 
działalności gospodarczej - czy należy/można wyróżnić 
kilka poziomów wysokości wsparcia ze względu na 
rodzaj/branżę podejmowanej działalności ? Czy dotowane 
mogą być działalności otwierane jedynie przez osoby 
bezrobotne, czy osoby zatrudnione również mogą otrzymać 
dotacje na utworzenie firmy? 
 

 

Brak przepisów regulujących wymienione 
kwestie w rozporządzeniu. 

Analogicznie do pytania 68 

70  
Co w praktyce oznacza premia na rozpoczęcie działalności? 
Czy beneficjent będzie tu musiał szczegółowo rozliczyć się 
ze wszystkich poniesionych kosztów czy też wykazać 
dokumenty księgowe na ich część jak np. było 
praktykowane w młodym rolniku? 
 

 

Podmiot otrzymujący premię na podjęcie 
działalności gospodarczej musi wykazać, że 
wykonał zobowiązania określone w umowie 
o przyznaniu pomocy oraz określone 
w biznesplanie. W tym celu będzie musiał 
przedłożyć odpowiednie dokumenty, m.in. 
umowy, ewentualnie faktury, przy czym 
cena usługi/towaru nie będzie głównym 
elementem weryfikacji. Operacja będzie 
weryfikowana pod kątem osiągnięcia 
wskaźników rzeczowych. 
 
Beneficjent będzie musiał dokumentować 
poniesione koszty na odrębnej ewidencji 
rachunkowej. 
 
 

71  
Czy premia oznacza wsparcie w konkretnej kwocie np. 80 
tys. zł i na taką kwotę musi być wniosek czy też oznacza 
projekty do kwoty 80 tys. zł? To bardzo istotne z punktu 
szacowania wskaźników. 
 

 

Istnieje jedynie górna granica – 100 tys. zł. 
LGD ustala kwotę wsparcia, argumentując 
ją odpowiednio w strategii. 

Analogicznie do pytania 68 

72  
Projekt współpracy – od którego miesiąca w 2016 r można 
założyć realizację projektu współpracy? 
 

 

Po wyborze LSR. 

73  
Czy przy określaniu Przedsięwzięć w LSR należy 
wykorzystać bezwzględnie wszystkie operacje przypisane 
do celu szczegółowego 6B? Czy można wybrać tylko część 
z nich, a z reszty zrezygnować (np. brak realizacji operacji 
mającej na celu rozwój rynku zbytu, z wyłączeniem 
targowisk, lub brak rozwoju produktów lokalnych)? 
 

 

Wszystko powinno wynikać z diagnozy 
przeprowadzonej przez LGD i być zgodne z 
PROW. W związku z powyższym nie trzeba 
realizować wszystkich operacji w ramach 
celu szczegółowego 6B. 

74  
Jeśli w LSR wskazano wydarzenia specyficzne dla obszaru 
to co z ogólnodostępnością? Przykładowo na terenie LGD 
Pałuki… funkcjonuje Festyn Archeologiczny ale wejście 
zawsze jest płatne, czy zatem w przypadku dofinansowania 
wydarzenia Muzeum musiałoby zrezygnować z opłat? 

 

Nie ma przepisu, który precyzowałby tą 
kwestię. W wymienionym przypadku 
należałoby poprosić o interpretację 
MRiRW. 



 

  

  To jest uzależnione od zakresu wsparcia. W 
zakresach, w których wymagany jest 
biznesplan (za wyjątkiem niekomercyjnych 
inkubatorów) pomoc jest udzielana na 
działalność gospodarczą, która opiera się 
przecież na pobieraniu opłat za towary lub 
usługi. Jednakże w zakresach, w których 
jest mowa o ogólnodostępnej i 
niekomercyjnej infrastrukturze samo 
brzmienie sugeruje, że są to operacje 
niekomercyjne tzn. że istnieje możliwość 
pobierania opłat, ale wygenerowane w ten 
sposób dochody powinny być przeznaczone 
na pokrycie kosztów utrzymania tej 
infrastruktury. Pobieranie opłat w celu 
uzyskania zysku nie jest dopuszczalne. 

75  
co mamy robić przy planowaniu budżetu z PROWu z 
wkładem publicznym? Mamy 9 mln z PROW, z tego 3 200 
000 chcemy przeznaczyć stricte na inwestycje realizowane 
przez JST. Czy zatem tą kwotę powinniśmy pomniejszyć o 
wkład publiczny? 
 

 

Przy planowaniu budżetu dla JST należy 
przyjąć dofinansowanie w wysokości 
63,63% natomiast 37,37%  JST pokrywa z 
własnych środków. 

 Pytania do EFS (oś 11 RPO) 

76 Czy osoby zagrożone wykluczeniem korzystające 
jednocześnie ze wsparcia w ramach projektów PUP czy 
MOPS/GOPS będą mogły być beneficjentem osi 11?  
 

Osoby zagrożone ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, korzystające 
jednocześnie ze wsparcia w ramach 
projektów PUP czy MOPS/GOPS, będą 
mogły być ostatecznymi odbiorcami 
wsparcia (nie beneficjentami), o ile IZ 
RPO/KM RPO nie  zawęzi wsparcia w 
ramach szczegółowych kryteriów dostępu w 
konkursach z Osi Priorytetowej 9. 

77 Czy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej może być 
beneficjentem pomocy w ramach tej osi w LGD?  
 

Jako typ beneficjenta w SZOOP wskazano: 
wszystkie podmioty z wyłączeniem osób 
fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 
działalność gospodarcza lub oświatową na 
podstawie odrębnych przepisów). Oznacza 
to, że MOPS może być beneficjentem.  

 

78 Czy typ projektu 1,2,3 możliwy będzie tylko poprzez 
Projekty Granowe. LGD nie przewiduje tu pełnej procedury 
konkursowej?  
 

Zgodnie z zapisami SZOOP : 70% środków 
z działania (z wyłączeniem środków 
przeznaczonych na  4, 5 i 6 typ projektu) 
będzie przeznaczona na realizację 
przedsięwzięć w formule projektów 
grantowych.   

 

79 Co mamy na myśli w przypadku pojęć zawartych w 1 trybie 
projektu liderowanie oraz program rówieśniczy? Co się 

Nie ma ściśle określonych definicji pojęć 
program rówieśniczy czy liderowanie (które 



 

  

kryje konkretnie pod tymi hasłami?  
 

może stanowić element programu 
rówieśniczego). Przewidziany typy 
przedsięwzięć dotyczący realizacji klubu 
samopomocy z programem rówieśniczym 
obejmującym m.in.: liderowanie, określa 
wyłącznie ogólny kierunek wsparcia zaś 
szczegółowe działania i zadania jakie będą 
planowane są uzależnione od potrzeb. Co do 
zasady intencją wskazanych zapisów było 
organizowanie pracy w klubach z 
wykorzystaniem programów które 
uwzględnią możliwości, jakie kryją się w 
relacjach rówieśniczych (wykorzystanie 
wpływu rówieśników na kształtowanie się 
pozytywnych postaw i zachowań, 
wykorzystaniu wiedzy wzajemnie 
przekazywanej sobie przez młodzież np. 
poprzez np. liderowanie, mediacje 
rówieśnicze czy doradztwo rówieśnicze) 

80 Czy i jaka jest demarkacja pomiędzy projektami typu 3: 
Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i 
przedsiębiorczości społecznej, w tym: działania animacyjne, 
budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-
społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw 
społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki 
społecznej a działaniami w ramach OWES?  
 

W ramach Osi 9 projekty OWES powinny 
ograniczyć się do realizacji usług 
wspierających istniejące PES (wynikające z 
ich zapotrzebowania), a także działania 
związane z tworzeniem nowych miejsc 
pracy w PES (dotacje). 

W ramach Osi 11 natomiast wsparcie ma 
być ukierunkowane na przedsięwzięcia 
mające na celu rozpowszechnianie idei 
ekonomii społecznej (ES), pobudzaniu 
zainteresowania sektorem ES, budowaniem 
partnerstw na rzecz ES (działania 
animacyjne, wspierające). 

81 Jak należy rozumieć "otocznie osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym”?  
 

Zgodnie z definicją znajdującą się w 
Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2020  otoczenie osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
– to osoby spokrewnione lub 
niespokrewnione z osobami zagrożonymi 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a 
także inne osoby z najbliższego środowiska 
osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym. Za otoczenie 



 

  

osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym można uznać 
wszystkie osoby, których udział w projekcie 
jest niezbędny dla skutecznego wsparcia 
osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym. Do otoczenia 
osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym należą także 
osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą 
lub kandydaci do sprawowania rodzinnej 
pieczy zastępczej, osoby 10 prowadzące 
rodzinne domy dziecka i dyrektorzy 
placówek opiekuńczo-wychowawczych 
typu rodzinnego. 

82 Czy będą narzucone beneficjentom ograniczenia co do 
konstruowania grup docelowych w projektach osi 11 – tzn. 
np. na 10 osób 4 osoby zagrożone oraz 6 z tzw. otoczenia ? 
Czy trzeba będzie tu zachować jakieś proporcje?  
 
 

Nie ma narzuconych ograniczeń co do 
doboru ilościowego różnych grup 
docelowych wynikających z SZOOP. 
Niemniej jednak kierowanie wsparcia do 
otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, jest możliwe, o 
ile jest ono niezbędne dla skutecznego 
wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym. 

83 Czy w ramach aktywizacji zawodowej możemy przewidzieć 
w LSR staże i praktyki zawodowe? Czy to mogą być 
projekty samodzielne czy muszą być powiązanie np. z 
jakimś kursem czy szkoleniem?  
 

W ramach osi 11 możliwa jest aktywizacja 
społeczno-zawodowa, nie ma natomiast 
możliwości prowadzenia działań wyłącznie 
w kierunku aktywizacji zawodowej. W 
ramach aktywizacji społeczno-zawodowej 
możliwa jest realizacja staży i praktyk 
zawodowych dla osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (z 
wyłączeniem osób bezrobotnych). 

84 Na jakim poziomie winna być założona efektywność 
zatrudnieniowa (%osób zatrudnionych po opuszczeniu 
programu) w LSR a jakie będą wymagana na poziomie 
projektu?  
 

Efektywność społeczno-zatrudnieniowa, w 
tym zatrudnieniowa powinna być zgodna z 
następującymi wymogami: 

• w odniesieniu do osób lub środowisk 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym minimalny 
poziom efektywności społeczno-
zatrudnieniowej wynosi 56% ,w tym 
minimalny poziom efektywności 
zatrudnieniowej wynosi 22% 

• w odniesieniu do osób o znacznym 
stopieniu niepełnosprawności, osób z 
niepełnosprawnością intelektualną, osób 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi 
minimalny poziom efektywności 
społeczno-zawodowej wynosi 46% , a 
efektywności zatrudnieniowej 12 %. 



 

  

85 Co z działaniami aktywizacyjnymi LGD (jeśli EFS będzie 
funduszem wiodącym)? Czy działania będą musiały być 
skierowane też tylko do grup zagrożonych i otoczenia? Czy 
tu jako otoczenie będziemy mogli traktować np. 
przedsiębiorców z obszaru i realizować dla nich szkolenia 
przygotowujące do skorzystania z Osi 7 W ramach tych 
działań przewidujemy także szkolenia dot. aplikowania o 
środki LSR dla samorządów. Jakimi wskaźnikami LGD 
będzie musiała się tu rozliczyć?  
 

Adresatami działań realizowanych w 
ramach wsparcia bieżącego i animacji (jeśli 
EFS będzie funduszem wiodącym) będą 
mogły być podmioty/osoby inne niż grupa 
docelowa określona w SZOOP . 

86 Czy projekty z osi 11 muszą być komplementarne do 
konkretnych projektów z Osi 7 RPO?  
 

Komplementarność wsparcia z Osią 7 jest 
preferowana lecz nie ma takiego 
obowiązku.  

Istnieje konieczność zachowania 
komplementarności działań realizowanych 
w Osi 7 ze wsparciem realizowanym w 
ramach EFS (oś 11). 

87 Jak określić grupę wykluczonych społecznie? Czy 
mieszkańcy danej miejscowości wskazani w Gminnym 
Programie Rewitalizacji mogą być objęci wsparciem w 
ramach osi 11 czy tez tylko i wyłącznie katalog wskazany w 
ustawie o pomocy społecznej?  
 

Zgodnie z definicją znajdującą się w 
Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2020 osoby lub rodziny zagrożone 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
to:  

a) osoby lub rodziny korzystające ze 
świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z 
ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej lub kwalifikujące się do objęcia 
wsparciem pomocy społecznej, tj. 
spełniające co najmniej jedną z przesłanek 
określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej;  

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 
zatrudnieniu socjalnym;  

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej 
lub opuszczające pieczę zastępczą oraz 
rodziny przeżywające trudności w pełnieniu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o 
których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej;  

d) osoby nieletnie, wobec których 
zastosowano środki zapobiegania i 
zwalczania demoralizacji i przestępczości 



 

  

zgodnie z ustawą z dnia 26 października 
1982 r. o postępowaniu w sprawach 
nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382);  

e) osoby przebywające w młodzieżowych 
ośrodkach wychowawczych i 
młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o 
których mowa w ustawie z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.); 9  

f) osoby z niepełnosprawnością – osoby 
niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także 
osoby z zaburzeniami psychicznymi, w 
rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 
r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);  

g) rodziny z dzieckiem z 
niepełnosprawnością, o ile co najmniej 
jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje 
ze względu na konieczność sprawowania 
opieki nad dzieckiem z 
niepełnosprawnością;  

h) osoby zakwalifikowane do III profilu 
pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 149, z późn. zm.);  

i) osoby niesamodzielne; 

 j) osoby bezdomne lub dotknięte 
wykluczeniem z dostępu do mieszkań w 
rozumieniu Wytycznych Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 
monitorowania postępu rzeczowego i 
realizacji programów operacyjnych na lata 
2014-2020;  

k) osoby odbywające kary pozbawienia 
wolności;  

l) osoby korzystające z Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. 

88 Czy projekty wdrażane w ramach środków EFS będą 
musiały dotyczyć tylko i wyłącznie grup docelowych osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 

Działania  finansowane z EFS będą mogły 
być skierowane wyłącznie do grup 



 

  

otoczenia tych osób, czy też będzie możliwa realizacja 
projektów skierowanych dla innych grup (np. dzieci, 
młodzież, seniorzy, uczniowie szkół różnych poziomów 
kształcenia itp., którzy niekoniecznie należą do osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ale 
zostały wskazane w LSR jako grupy dewaloryzowane)?. 
Czy w takim przypadku można do nich kierować jedynie 
wsparcie w ramach PROW?  
 

wskazanych w SZOOP tj. do osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym oraz ich otoczenia 
(zdefiniowanych w Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020). 

 

89 Jak definiować klub młodzieżowy, klub pracy, świetlicę 
środowiskową? Czy obowiązują tu jakieś formalne wymogi 
określone w odpowiednich ustawach i rozporządzeniach?  
 

Każdorazowo w przypadku, w którym dana 
forma wsparcia ujęta jest w aktach 
prawnych należy je stosować np. jeżeli 
organizowany będzie klub samopomocy dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi to 
zastosowanie będzie miała ustawa o 
pomocy społecznej.  
Świetlicę środowiskową należy realizować 
w formie placówki wsparcia dziennego i 
realizować zgodnie z ustawą z dnia 9 
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 
pieczy zastępczej. 
Klub młodzieżowy należy rozumieć jako 
miejsce spotkań młodzieży (w ramach Osi 
11 zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym i ich otoczenia), w którym 
prowadzone są zajęcia o charakterze 
aktywizacji społeczno-zawodowej, jak 
również profilaktyka i terapia zarówno 
indywidualna jak i środowiskowa . 

Kluby pracy zajmują się poradnictwem 
indywidualnym i grupowym dla uczniów, 
absolwentów i młodzieży bezrobotnej, a w 
szczególności w zakresie: poradnictwa 
zawodowego, pośrednictwa pracy, kursy i 
szkolenia z zakresu sporządzania CV, 
efektywnych metod poszukiwania pracy, 
autoprezentacji oraz informacja na temat 
oferty szkoleniowej firm i instytucji 
działających na danym terenie, udzielanie 
informacji o ofertach pracy i możliwościach 
jakie mają młodzi ludzie itp. 

90 Jakie formy mogą mieć usługi wzajemnościowe i 
samopomocowe?  
 

Usługi wzajemnościowe i samopomocowe  
mogą mieć formę np. banku czasu 
(bezgotówkowy system wymiany usług i 
umiejętności), grupy wsparcia, pomocy 
sąsiedzkiej, klubu samopomocy. 

91 Czy będą określone minimalne i maksymalne kwoty 
wsparcia na projekty w osi 11?  

Zgodnie z SZOOP : 



 

  

Minimalna wartość projektu: 100 000  
Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy.  

92 Czy kosztem kwalifikowalnym będzie zatrudnienie 
animatora na umowę o pracę lub zlecenie na obiektach 
społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych?  
 

Koszt animatora będzie kwalifikowany o ile 
będzie on niezbędny do realizacji projektu, 
a tym samym dla skutecznego wsparcia 
osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym. 

93 Czy zwiększenie dofinansowania w osi 11 do 95% dotyczy 
tylko kosztów bieżących i animacji LGD, czy też wszystkich 
działań, typów projektów?  
 

Zgodnie z SZOOP maksymalny poziom 
dofinansowania to: 

85% 
95% - w przypadku projektów dotyczących 
wsparcia przygotowawczego.  

Po dostosowaniu technicznym Umowy 
Partnerstwa (przyjęta w maju 2014 określała 
85% poziom dofinasowania dla RLKS. W 
ramach zmian technicznych zostanie 
określony 95% poziom dofinasowania) IZ 
RPO skieruje do KE prośbę o dostosowanie 
techniczne RPO WK-P 2014-2020 w 
zakresie poziomu dofinansowania – 
zwiększenie do 95%. 

94 Jaki będzie wymóg w zakresie trwałości projektu, w 
przypadku utworzenia świetlic środowiskowych, klubów, 
liderów i animatorów aktywności lokalnej itp. Czy 
beneficjent tego typu projektu będzie zmuszony utrzymać 
stanowiska pracy objęte projektem po jego zakończeniu?  

Trwałość rozumiana jest jako gotowość do 
świadczenia usług (zdolność podmiotu do 
świadczenia usług, niekoniecznie 
powiązane z utrzymaniem stanowiska pracy 
po zakończeniu projektu) przez okres równy 
okresowi realizacji projektu i będzie 
dotyczyła wybranych przedsięwzięć, takich 
jak świetlice środowiskowe. 

95  Czy w ramach tej osi są wydzielone limity dla 
beneficjentów np. jst oraz beneficjenci inni niż jst.  

W ramach SZOOP nie przewidziano takich 
limitów. 

96 Czy wkład własny beneficjenta (5 lub 15%) może być w 
formie pracy świadczonej nieodpłatnie?  
 

Wkład własny wnoszony jest przez 
beneficjenta i  może pochodzić z różnych 
źródeł, w tym np. uczestników projektu, 
samorządu lokalnego, strony trzeciej. W 
przypadku projektów partnerskich, wkład 
finansowy może pochodzić od partnerów.  

Możliwe formy wnoszenia wkładu 
własnego: a) wkład niepieniężny, polega na 
wniesieniu (wykorzystaniu na rzecz 
projektu) nieruchomości, urządzeń, 
materiałów (surowców), wartości 
niematerialnych i prawnych, ekspertyz lub 
nieodpłatnej pracy wykonywanej przez 
wolontariuszy na podstawie ustawy z dnia 



 

  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, jak również 
wniesieniu przez stronę trzecią dodatków 
lub wynagrodzeń;  

b) wkład finansowy. 

97 Czy w ramach realizacji danego projektu dotyczącego 
obszaru aktywnej integracji środowiskowej – np. świetlice 
środowiskowe, beneficjent może założyć koszty realizacji 
całego projektu np. koszty osoby odpowiedzialnej za 
funkcjonowanie świetlicy (koordynator), koszty zatrudnienia 
osoby prowadzącej zajęcia, zakupu materiałów na zajęcia, 
koszt organizacji wyjazdów (np. do kina, do muzeum), 
zakupu sprzętu, urządzeń (laptop, drukarka i inne) 
niezbędnych do funkcjonowania świetlicy?  

Zgodnie z SZOOP dopuszczalna 
maksymalna wysokość środków trwałych to 
10%. Pozostałe koszty będą kwalifikowalne 
o ile będą niezbędne dla realizacji projektu i 
skutecznego wsparcia osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
jak również będą kwalifikowalne zgodnie 
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

98 Czy są ograniczenia czasowe realizacji projektu? Np. 
projekt może być realizowany max. przez 12 miesięcy?  
 

W SZOOP nie przewidziano ograniczeń 
związanych z okresem realizacji projektu. 
Tego rodzaju ograniczenia mogą pojawić 
się w ramach kryteriów ustalonych dla 
poszczególnych konkursów ogłaszanych w  
ramach RPO WK-PO. 

99 Jakie są wymogi związane z trwałością projektów 
realizowanych w ramach osi 11?  

Trwałość rozumiana jest jako gotowość do 
świadczenia usług (zdolność podmiotu do 
świadczenia usług, niekoniecznie 
powiązane z utrzymaniem stanowiska pracy 
po zakończeniu projektu) przez okres równy 
okresowi realizacji projektu i będzie 
dotyczyła wybranych przedsięwzięć takich 
jak świetlice środowiskowe. 

 Pytania do EFRR (oś 7 RPO) 

100 Czy przebudowa drogi może być samodzielnym projektem 
w ramach rewitalizacji?  
 

Nie. Zapisy RPO WK-P wprost określają, 
że realizacja dróg musi stanowić część 
szerszej koncepcji projektu 
kompleksowego. 
 
Należy pamiętać, że w perspektywie 2014-
2020 działania rewitalizacyjne muszą 
polegać przede wszystkim na rewitalizacji 
społecznej. Rewitalizacja fizyczna może 
zaistnieć wyłącznie jako niezbędne 
uzupełnienie rewitalizacji społecznej. Tym 
samym działania infrastrukturalne muszą 
być bezpośrednio połączone z działaniami 
„miękkimi” możliwymi do wsparcia w 
ramach osi 11 RPO WK-P. Tak więc żadne 



 

  

działanie rewitalizacyjne w osi 7 nie może 
powstać bez powiązanego z nim działania w 
ramach osi 11. 
 

101 Czy obiektem infrastruktury zlokalizowanym na 
rewitalizowanych obszarach może być tylko li wyłącznie 
plac zabaw a działaniem głównym projektu będzie droga 
przy, której ten plac będzie zlokalizowany.  
 

Nie. Tego rodzaju inwestycja stoi w 
sprzeczności z koncepcją oraz warunkami 
realizacji działań rewitalizacyjnych w osi 7. 
Opis projektu już określa, że głównym 
celem jest droga, co nie spełnia celu 
realizacji działań rewitalizacyjnych. 
Patrz również: odpowiedź na pytanie nr 
100. 
 

102 Jak liczyć te „obiekty zlokalizowane na rewitalizowanych 
obszarach” – czy w przypadku rewitalizacji obszaru 
rekreacyjnego nad wodą należy liczyć odrębnie plażę, ławki, 
WC, prysznice itp. Zatem wskaźnik produktu w LSR to 4? 
Umowa na realizację LSR obliguje do realizacji min. 20% 
wskaźników produktu do roku 2018 to bardzo istotne zatem 
jak je będziemy liczyć?  
 

Szczegółowe definicje wskaźników zostaną 
opracowane przez IZ RPO WK-P w I kw. 
2016 r. na podstawie przygotowywanego 
badania mającego na celu oszacowanie 
wskaźników SZOOP i przygotowanie dla 
nich definicji. 
 
Obecnie obowiązująca definicja wskaźnika 
WLWK: 

„Nowy obiekt oznacza obiekt wybudowany. 
Budowa, zgodnie z prawem budowlanym, 
oznacza wykonanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu 
budowlanego. We wskaźniku należy 
również wykazać obiekty przebudowane, 
przez co należy rozumieć  wykonywanie 
robót budowlanych, w wyniku których 
następuje zmiana parametrów użytkowych 
lub technicznych istniejącego obiektu 
budowlanego, z wyjątkiem 
charakterystycznych parametrów, jak: 
kubatura, powierzchnia zabudowy, 
wysokość, długość, szerokość bądź liczba 
kondygnacji. 

Przekształcenie oznacza zmianę celu 
funkcjonowania danego obiektu. 

Przez rewitalizację należy rozumieć 
kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, 
prowadzony na określonym obszarze proces 
przemian przestrzennych, technicznych, 
społecznych i ekonomicznych, 
koordynowany  przez samorząd terytorialny 
(głównie lokalny) w celu wyprowadzenia 
tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez 
nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i 
stworzenie warunków do jego rozwoju, w 
oparciu o charakterystyczne uwarunkowania 
endogeniczne. Zgodnie z powyższym, 



 

  

rewitalizacja ma charakter kompleksowy, 
tym samym  w jej ramach prowadzony jest 
szereg wielowątkowych, wzajemnie 
uzupełniających się i wzmacniających 
działań, mających na celu wywołanie 
jakościowej pozytywnej zmiany na 
zidentyfikowanym obszarze.” 
 

103 Czy w LSR projekty w ramach osi 7 muszą wynikać z 
projektów osi 11?  
 

Wyłącznie projekty rewitalizacyjne muszą 
wynikać z projektów zrealizowanych, 
realizowanych lub planowanych do 
realizacji, które będą objęte wsparciem EFS 
w ramach osi 11.  

 

 

104 Czy w opracowywanych strategiach można uwzględnić 
tylko jeden czy dwa typy projektów (np. rewitalizacja lub 
wsparcie na rozwój działalności gospodarczej) bo tak 
wynika z diagnozy obszaru? Czy obowiązkowe jest 
wpisanie do strategii wszystkich typów?  
 

Nie ma obowiązku uwzględniania w LSR 
wszystkich typów projektów określonych 
dla osi 7. LSR planuje określone działania 
w oparciu o diagnozę danego obszaru. 
Należy jednakże uwzględnić, że planując 
podział środków pomiędzy poszczególne 
LGD w ramach RPO WK-P, IZ RPO WK-P 
brała pod uwagę kilka wskaźników, w tym 
m.in. odnoszące się do poziomu bezrobocia 
oraz przedsiębiorczości na danym obszarze. 
Tak więc podczas oceny LSR brana będzie 
pod uwagę adekwatność zaproponowanych 
działań w odniesieniu również do 
wskaźników decydujących o poziomie 
środków, które LGD może otrzymać. Np. 
wysoki poziom bezrobocia skutkujący 
większą ilością środków, które LGD może 
otrzymać, powinien być uwidoczniony w 
działaniach LSR. Brak odniesienia działań 
do zdiagnozowanych na danym obszarze 
problemów może skutkować negatywną 
oceną ww. kryterium . 

Ponadto należy uwzględnić fakt, że 
planowane w osi 7 działania rewitalizacyjne 
narzucają obowiązek realizacji również 
działań w ramach osi 11, gdyż zgodnie z 
koncepcją prowadzenia działań 
rewitalizacyjnych w perspektywie 2014-
2020, działania infrastrukturalne muszą 
wynikać i być powiązane z działaniami 
„miękkimi”. Realizacji działań „miękkich” 
służy zaś oś 11 finansowana z 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
specjalnie przeznaczona na umożliwienie i 
wsparcie oraz uzupełnienie realizacji 
działań rewitalizacyjnych na obszarach 



 

  

LGD. 

Tak więc, mimo, że nie ma obowiązku 
uwzględniania w LSR wszystkich typów 
proponowanych w SZOOP projektów, to 
jednak wzajemne ich powiązanie oraz 
powiązanie ze wskaźnikami decydującymi o 
podziale alokacji powoduje, że 
nieuwzględnienie niektórych z 
proponowanych przez IZ RPO WK-P typów 
projektów będzie nieuzasadnione. 

 

105 Typ projektu nr 2 – czy beneficjentem może być rolnik 
ubezpieczony w pełnym zakresie w KRUS, starający się o 
wsparcie na działalność agroturystyczną (np. wyposażenie 
gospodarstwa, opracowanie i wydanie materiałów 
promocyjnych). Rolnik jest dla nas przedsiębiorcą – jest 
zaliczany do sektora gospodarczego, realizuje więc 
wskaźnik „liczba udoskonalonych produktów/usług 
wprowadzanych w przedsiębiorstwie.”  
 

W ramach RPO WK-P wykluczone będzie 
wsparcie inwestycji w zakresie produkcji i 
pierwszego etapu przetwórstwa produktów 
rolnych. Jako powyższe inwestycje należy 
rozumieć czynności dokonywane na 
produkcie rolnym objętym Załącznikiem I 
do Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, w wyniku których powstaje 
produkt będący produktem zawartym w 
ww. Załączniku. 

Natomiast pytanie w zakresie czy rolnik 
ubezpieczony w pełnym zakresie w KRUS 
może być beneficjentem  w ramach RPO 
trwają ustalenia z MIiR. Niezwłocznie po 
wyjaśnieniu tej kwestii z IK UP przekażemy 
stosowną informację. 

 

106 Typ projektu nr 2 – kiedy ma zastosowanie konkretnie 
pomoc publiczna i o jakim poziomie dofinansowania 
wówczas mówimy?  
 

Przewiduje się, że każdy projekt 
realizowany w ramach typu projektu 2 
realizowany będzie w oparciu o pomoc de 
minimis na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 
marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy 
de minimis w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014–
2020. Poziom dofinansowania dla tego 
rodzaju inwestycji określony powinien 
zostać w LSR, zgodnie z zasadami 
określonymi w danym Rozporządzeniu. 

 

107 Czy i jeśli tak to jakie są konkretne wytyczne SW dot. 
określania obszarów rewitalizacji przez jst?  
 

Wytyczne IZ RPO WK-P w zakresie 
wyznaczania obszarów podlegających 
rewitalizacji są obecnie opracowywane. 
 



 

  

108 Czy np. wymiana kanalizacji, budowa chodników, 
parkingów, oświetlenie, świetlice, place zabaw, wieże 
widokowe itp. wpisują się w zakres projektów 
rewitalizacyjnych?  
 

Każde z wymienionych działań może 
stanowić część projektu rewitalizacyjnego o 
ile jest niezbędne do zrealizowania i 
osiągnięcia celu projektu: rewitalizacji 
społecznej. Rewitalizacja fizyczna może 
zaistnieć wyłącznie jako niezbędne 
uzupełnienie rewitalizacji społecznej. Tym 
samym działania infrastrukturalne muszą 
być bezpośrednio połączone z działaniami 
„miękkimi” możliwymi do wsparcia w 
ramach osi 11 RPO WK-P.. 
Patrz również: odpowiedź na pytanie nr 
100. 
 

109 Czy w ramach rewitalizacji mogą zostać odnowione budynki 
po pegeerowskie pełniące funkcje mieszkalne?  
 

Tak, o ile podjęte działania przyczynią się 
do osiągnięcia celu projektu : rewitalizacji 
społecznej. 
Patrz również: odpowiedź na pytanie nr 
100. 
 

110 Czy wnioskodawcą projektów rewitalizacyjnych może być 
spółdzielnia mieszkaniowa zarządzająca majątkiem po 
byłych PGRach?  
 

Nie. Spółdzielnie mieszkaniowe nie są ujęte 
jako typ beneficjenta w osi 7, w związku z 
czym nie mogą być beneficjentem w osi 7.   
 

111 A w jaki sposób rewitalizacja fizyczna powinna być 
uzupełniona rewitalizacją społeczną i gospodarczą?  
 

Powiązanie działań inwestycyjnych i 
„miękkich” należy rozumieć odwrotnie niż 
to przedstawiono w pytaniu. To 
rewitalizacja fizyczna (o ile zachodzi taka 
potrzeba) powinna uzupełniać rewitalizację 
społeczną i gospodarczą. Punktem wyjścia 
powinny być działania „miękkie”, które w 
niezbędnym zakresie należy wspierać 
działaniami infrastrukturalnymi. 
Patrz również: odpowiedź na pytanie nr 
100. 
 

112 Czy i jeśli tak to jakie będą minimalne i maksymalne 
wartości projektów rewitalizacyjnych?  
 

ODP. RPO WK-P nie przewiduje takich 
ograniczeń. Mogą one jednak zostać 
określone w LSR. 
 

113 Co mieści się pod pojęciem małego inkubatora 
przedsiębiorczości? Jak będzie wartość dofinansowania na 
utworzenie inkubator przedsiębiorczości (kwota i poziom 
dofinansowania)  
 

IZ RPO WK-P nie planuje definiować 
pojęcia „mały inkubator 
przedsiębiorczości”, ani określać kwoty i 
poziomu dofinansowania. Należy jednakże 
pamiętać, że pojęcie „małego inkubatora 
przedsiębiorczości” obejmuje inkubator 
przedsiębiorczości obejmujący swym 
zasięgiem wyłącznie obszar lokalny (np. 
obszar objęty LSR) i służący do 
„inkubowania” przedsiębiorstw z tego 
obszaru. 
 
Należy przy tym pamiętać, że warunki 



 

  

wspierania małych inkubatorów 
przedsiębiorczości muszą być zgodne z 
zasadami dotyczącymi pomocy publicznej. 
 

114 Jak należy rozumieć definicję wskaźnika: "Liczba 
przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych 
obszarach"? Typ projektu nr 2 dotyczy wyłącznie wsparcia 
istniejących przedsiębiorstw, a nie tworzenia nowych firm.  
 

Szczegółowe definicje wskaźników zostaną 
opracowane przez IZ RPO WK-P w I kw. 
2016 r. na podstawie przygotowywanego 
badania mającego na celu oszacowanie 
wskaźników SZOOP i przygotowanie dla 
nich definicji. 
 
Obecnie obowiązująca definicja wskaźnika 
WLWK: 
„Liczba przedsiębiorstw, które rozpoczęły 
lub przeniosły działalność na teren wsparty 
w ramach realizowanego projektu.” 

 

115  Czy w odniesieniu do wskaźników rezultatu „Liczba 
przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych 
obszarach” należy rozumieć, iż wspierane mogą być jedynie 
przedsiębiorstwa mające lokalizację na obszarze 
rewitalizowanym? czy również pozostałe przedsiębiorstwa 
będą mogły korzystać z tego wsparcia?  
 

W ramach wskaźnika należy uwzględniać 
wyłącznie przedsiębiorstwa, które prowadzą 
bądź przeniosły działalność na obszar objęty 
rewitalizacją. 

 

116 Jaki jest zakres obiektów infrastruktury możliwy do 
realizacji w ramach typu projektu nr 1? (drogi, infrastruktura 
społeczna, kulturalna, sportowo-rekreacyjna, turystyczna, 
wod.-kan.?)  
 

Zakres infrastruktury nie jest możliwy do 
określenia. Podjęte inwestycje muszą być 
niezbędne do realizacji celu projektu : 
rewitalizacji społecznej. 
Patrz również: odpowiedź na pytanie nr 
100. 
 

117 Jaka jest definicja małego inkubatora przedsiębiorczości, 
ujęta w typie projektu nr 3? Jak rozumieć pojęcie „mały”  
 

IZ RPO WK-P nie planuje definiować 
pojęcia „mały inkubator 
przedsiębiorczości”, ani określać kwoty i 
poziomu dofinansowania. Należy jednakże 
pamiętać, że pojęcie „małego inkubatora 
przedsiębiorczości” obejmuje inkubator 
przedsiębiorczości obejmujący swym 
zasięgiem wyłącznie obszar lokalny (np. 
obszar objęty LSR) i służący do 
„inkubowania” przedsiębiorstw z tego 
obszaru. 
 
Należy przy tym pamiętać, że warunki 
wspierania małych inkubatorów 
przedsiębiorczości muszą być zgodne z 
zasadami dotyczącymi pomocy publicznej. 
 
 

118 Czy w przypadku projektów typu 2 korzystający ze wsparcia 
będą musieli obligatoryjnie tworzyć miejsca pracy jak to jest 
w przypadku PROW przy dotacji powyżej 25 000 zł?  
 

ODP. W RPO WK-P nie ma obowiązku 
tworzenia nowych miejsc pracy w ramach 
typu projektu 2 osi 7. Obowiązek ten może 
jednak wprowadzić LGD w LSR i jest to 



 

  

 

 

kierunek rekomendowany przez IŻ RPO. 
 

119 Czy w ramach tej osi są wydzielone limity dla beneficjentów 
np. jst oraz beneficjenci inni niż jst. Czy powinny być 
zachowane w LSR jakieś proporcje na poszczególne typy 
operacji?  
 

IZ RPO WK-P nie określiła 
przedmiotowych limitów. Może to jednak 
określić LGD w LSR. 
 

120 Czy firma ( mikro lub mała ) może utworzyć inkubator 
przedsiębiorczości – z nastawieniem na komercyjny 
wynajem i wsparcie osób chcących założyć i prowadzić 
działalność?  
 

W tym przypadku należy się kierować 
klasycznym pojęciem inkubatora 
przedsiębiorczości, zgodnie którą inkubator, 
to instytucja utworzona w celu wspierania 
przedsiębiorczości . Działanie takiej 
instytucji powinno być ukierunkowanie na 
pomoc w rozwoju firm m.in. poprzez 
udostępnienie im  warunków lokalowych, 
doradztwo ekonomiczne, prawne, 
technologiczne itp., pomoc w pozyskiwaniu 
środków finansowych, organizowanie 
kontaktów z innymi firmami oraz 
instytucjami naukowymi itp. 
W podanym w pytaniu przypadku wydaje 
się, że celem działalności ww. firmy byłoby 
czerpanie korzyści z wynajmu 
nieruchomości innym podmiotom, a nie 
inkubowanie firm i pomoc w ich rozwoju. 
Tak więc projekt nie kwalifikowałby się do 
wsparcia w ramach projektu 3. 
 

121 Czy istnieje limit pomocy na 1 beneficjenta? Jeśli nie czy 
LSR może narzucić takie limity?  
 

W ramach RPO WK-P nie wprowadzono 
tego rodzaju limitów. Mogą one jednak 
zostać wprowadzone przez LGD w LSR. 
 

122 Czy powinno/może być zastosowane ograniczenie co do 
możliwości składania wniosków np. 1 wnioskodawca = 1 
wniosek w 1 naborze?  
 

W ramach RPO WK-P nie wprowadzono 
tego rodzaju ograniczeń. Mogą one jednak 
zostać wprowadzone przez LGD w LSR lub 
na poziomie ogłoszeniu o naborze projektu 
w ramach LSR. 
 


