
L.p. Pytanie/wątpliwość Odpowiedź/stanowisko MRiRW 

INNE: 

1.  Czy ministerstwo czy LGD ma stworzyć demarkacje pomiędzy 

wsparciem przedsiębiorczości w ramach PROW Leader, a 7 osią 

priorytetową RPO K-P? 

Stworzenie takiej linii demarkacyjnej na poziomie IZ nie jest możliwe. Tym 

samym z zadaniem tym będą musiały się zmierzyć LGD. 

2.  Jak należy interpretować zapis dotyczący 30% wydatkowania środków 

w ramach grup defaworyzowanych na koniec 2018r.? 

Przez wydatkowane środki należy rozumieć pomoc wypłacone przez agencje 

płatnicza na rzecz beneficjentów. 

3.  Czy LGD opracowująca LSR po przeprowadzeniu wewnętrznej oceny 

oddziaływania na środowisko zgodnie z Poradnikiem dla Lokalnych 

Grup Działania w zakresie opracowania Lokalnych Strategii Rozwoju 

zawrze informację o przeprowadzeniu analizy jej zapisów pod kątem 

spełnienia kryteriów kwalifikujących do przedmiotowej oceny, a z jej 

wyników okaże się, że LGD nie jest zobowiązana do przeprowadzenia 

oceny to czy musi to stanowisko uzgodnić z właściwym organem tj. 

Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska? Naszym zdaniem z 

kryteriów oceny nie wynika taka konieczność. 

Rozstrzygające w tym zakresie są zapisy art. 46 i 47 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze 

zm.). Zgodnie z nimi przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko obowiązkowo wymagają projekty LSR, 

których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na 

obszar Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną 

obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony. W przypadku 

pozostałych strategii przeprowadzenie takiej oceny jest wymagane, 

jeżeli w uzgodnieniu z właściwym organem, o którym mowa w art. 

57 tej ustawy, organ opracowujący projekt dokumentu stwierdzi, 

że wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub że realizacja 

postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące 

oddziaływanie na środowisko. 
 

4.  Jak projektować kryteria wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2? W procesie projektowania zestawów kryteriów wyboru operacji w ramach 

podziałania 19.2 należy mieć na uwadze w szczególności brzmienie PROW 

2014-2020, zgodnie z którym w ramach przeprowadzonych naborów 

wniosków premiowane przez LGD będą operacje spełniające w 

szczególności jedno lub kilka z wymienionych kryteriów: 

 innowacyjne, 

 przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu, 

 generujące miejsca pracy, 



 realizowane przez podmioty zakładające działalność, której 

podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne (lokalny produkt 

rolny – wytwarzany na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju), 

 ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych ze 

względu na dostęp do rynku pracy, określonych w LSR. 

Mając powyższe na uwadze LGD może ustanowić różne kryteria wyboru 

operacji najbardziej adekwatne do charakteru planowanego do 

przeprowadzania naboru wniosków o przyznanie pomocy, jednakże w danym 

naborze będzie musiało być zastosowane co najmniej jedno z ww. kryteriów. 

Ponadto, zgodnie z PROW 2014-2020, w przypadku konkursów na realizację 

operacji z zakresu zakładania działalności gospodarczej, rozwijania 

przedsiębiorczości oraz dywersyfikacji źródeł dochodu obowiązkowe jest 

stosowanie kryterium odnoszącego się do tworzenia nowych miejsc pracy. 

Dodatkowe punkty należy przyznać operacjom zakładającym utworzenie 

większej liczby miejsc pracy niż zakładane minimum .  

W przypadku operacji w zakresie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, 

kulturalnej lub drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie 

włączenia społecznego, LGD przewidzi w kryteriach wyboru  preferencje dla 

operacji realizowanych w miejscowościach zamieszkanych przez mniej niż 5 

tys. mieszkańców. 

 

5.  Jak w praktyce ma wyglądać wskazanie w LSR zakresu pokrywającego 

się z działaniem „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 

wiejskich? 

Z uwagi na chęć zapewnienia szerokiego katalogu możliwych do realizacji 

zakresów w ramach LSR cześć tego zakresu pokrywa się z działaniem 

„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, zwanych dalej 

„Podstawowymi usługami”: 

Do takich zakresów należą: 

- drogi lokalne jednak w przypadku LEADER'a ograniczają się one (zgodnie 

z zaopiniowaną pozytywnie przez Komitet Monitorujących PROW 2014-

2020 zmianą do Programu) do dróg prowadzących bezpośrednio do obiektów 

użyteczności publicznej, w których świadczone są usługi społeczne, 

zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej z 

siecią dróg publicznych oraz drogi skracające dystans lub czas dojazdu do 

obiektów, o których mowa powyżej; 

- operacje z zakresu inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne  - z tym 

że w przypadku „Podstawowych usług” pomoc ogranicza się jedynie do gmin 



i instytucji kultury, dla której organizatorem jest jst; 

- operacje z zakresu ochrony zabytków i budownictwa tradycyjnego - z tym 

że w przypadku „Podstawowych usług” pomoc ogranicza się jedynie do gmin 

i instytucji kultury dla której organizatorem jest jst; 

- natomiast inwestycje w infrastrukturę turystyczną czy rekreacyjną 

przewidywane są przede wszystkim w ramach LSR, ponieważ pomoc na 

kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach działania Podstawowe usługi 

jest ukierunkowana na poprawę ładu przestrzennego (układu 

urbanistycznego), co nie jest bezpośrednio związane z rozwojem turystyki i 

rekreacji. 

Ponadto z uwagi na to, że w działaniu Podstawowe usługi katalog 

beneficjentów jest ograniczony do gmin i instytucji kultury dla których 

organizatorem jest jst, wyznaczenie linii demarkacyjnej można oprzeć o 

kategorię beneficjenta (w LSR pomocą objąć pozostałe podmioty). 

Podsumowując, nakładający się zakres wsparcia nie jest bardzo szeroki i 

ustanowienie pewnego rodzaju demarkacji nie powinno nastręczać 

większych trudności.  

 

 


