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Lokalna Strategia Rozwoju s. 45 

BYŁO: 

Cel ogólny 1: Poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz  podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności społeczno-gospodarczej 
obszaru LSR 

Cel szczegółowy 1.1: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości niezwiązanej z rolnictwem oraz podnoszenie kwalifikacji biznesowych 
mieszkańców z grup defaworyzowanych 

Przedsięwzięcie 1.1.1: Wsparcie zakładania działalności gospodarczej 
Sposób realizacji przedsięwzięcia 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach konkursu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii RLKS objętego 
PROW na lata 2014-2020 poprzez wsparcie projektów z zakresu Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR-podejmowanie 
działalności gospodarczej. Wsparcie będzie miało formę premii w wysokości do 100 000 zł. Łączna pula środków przewidzianych na przedsięwzięcie 
wynosi 1 900 000 zł. Przewiduje się dofinansowanie 25 operacji. Przedsięwzięcie dedykowane jest mieszkańcom obszaru LSR, w szczególności zaś 
przedstawicielom grup defaworyzowanych, którzy jako wnioskodawcy premiowani są w kryteriach wyboru.  
Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia  
Przedsięwzięcie ukierunkowane na wsparcie podejmowania działalności gospodarczej ma swoje uzasadnienie w wynikach diagnozy obszaru oraz 
konsultacji społecznych, w których wskazuje się jako największy problem obszaru – wysokie bezrobocie i słaba sytuację gospodarczą obszaru. 
Dodatkowo LGD przewiduje skierowanie tego wsparcia do grup defaworyzowanych, ponieważ zgodnie z umową ramową jest zobligowana do 
skierowania 30% budżetu na poddziałania 19.2 na działania dedykowane grupom defaworyzowanym (par. 8, ust. 2 pkt 2)). 

 

JEST: 

Cel ogólny 1: Poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz  podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności społeczno-gospodarczej 
obszaru LSR 

Cel szczegółowy 1.1: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości niezwiązanej z rolnictwem oraz podnoszenie kwalifikacji biznesowych 
mieszkańców z grup defaworyzowanych 

Przedsięwzięcie 1.1.1: Wsparcie zakładania działalności gospodarczej 
Sposób realizacji przedsięwzięcia 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach konkursu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii RLKS objętego 
PROW na lata 2014-2020 poprzez wsparcie projektów z zakresu Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR-podejmowanie 
działalności gospodarczej. Kwota wsparcia ma formę premii i na jedno działanie będzie wynosić 76 000 zł.  Łączna pula środków przewidzianych na 
przedsięwzięcie wynosi 1 900 000 zł. Przewiduje się dofinansowanie 25 operacji. Przedsięwzięcie dedykowane jest mieszkańcom obszaru LSR, w 
szczególności zaś przedstawicielom grup defaworyzowanych, którzy jako wnioskodawcy premiowani są w kryteriach wyboru.  
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Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia  
Przedsięwzięcie ukierunkowane na wsparcie podejmowania działalności gospodarczej ma swoje uzasadnienie w wynikach diagnozy obszaru oraz 
konsultacji społecznych, w których wskazuje się jako największy problem obszaru – wysokie bezrobocie i słaba sytuację gospodarczą obszaru. 
Dodatkowo LGD przewiduje skierowanie tego wsparcia do grup defaworyzowanych, ponieważ zgodnie z umową ramową jest zobligowana do 
skierowania 30% budżetu na poddziałania 19.2 na działania dedykowane grupom defaworyzowanym (par. 8, ust. 2 pkt 2)). 

 

Lokalna Strategia Rozwoju s. 76  

BYŁO: 

 
 
 
 
 
 
 

2016 

Organizacja 
seminariów na temat 
zasad aplikowania 
oraz oceny i wyboru 
operacji przez LGD; 
Wsparcie doradcze w 
biurze LGD nt. zasad 
aplikowania oraz 
oceny i wyboru 
operacji przez LGD. 
 

• Nabycie informacji 
przez potencjalnych 
wnioskodawców o 
zasadach i kryteriach 
udzielania wsparcia z 
budżetu LSR; 
• Informowanie i 
wsparcie beneficjentów w 
zakresie pozyskiwania 
środków w ramach LSR 
oraz w procesie realizacji 
projektów przez 
profesjonalną informację i 
pomoc w rozliczaniu 
projektów,  
• Wzmocnienie 
pozytywnego wizerunku 
LGD jako obszaru 
efektywnie 
wykorzystującego szanse 
stwarzane przez 
członkostwo Polski w 
Unii Europejskiej 

• Przedsiębiorcy 
• Rolnicy 
• Grupy 

defaworyzowane 
• Organizacje społeczne 
• Grupy nieformalne 
• Podmioty sektora 

publicznego 
• Osoby fizyczne 
• Kościoły i związki 

wyznaniowe 
 

• Prezentacja 
• Materiały 
szkoleniowe 
• Foldery 
 

• Liczba seminariów 
• Liczba uczestników 

seminariów 
• Liczba przekazanych 

materiałów  
• Liczba przekazanych 

folderów 
• Liczba udzielonych 

usług doradczych 

Liczba osób 
przeszkolonyc
h – 60 
Liczba 
osób/podmiotó
w, które 
skorzystały z 
doradztwa 
świadczonego 
w biurze LGD 
- 20 
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• Zwiększenie 
zaangażowania 
mieszkańców w 
działalność LGD. 
• Zwiększenie poziomu 
świadomości i wiedzy 
mieszkańców na temat 
korzyści z członkostwa w 
Unii Europejskiej dla 
gmin obszaru LGD, 
uzyskiwanych dzięki 
napływowi Funduszy 
Europejskich,  

 

JEST: 

 
 
 
 
 
 
 

2016 

Organizacja 
seminariów na temat 
zasad aplikowania 
oraz oceny i wyboru 
operacji przez LGD; 
Wsparcie doradcze w 
biurze LGD nt. zasad 
aplikowania oraz 
oceny i wyboru 
operacji przez LGD. 
 

• Nabycie informacji 
przez potencjalnych 
wnioskodawców o 
zasadach i kryteriach 
udzielania wsparcia z 
budżetu LSR; 
• Informowanie i 
wsparcie beneficjentów w 
zakresie pozyskiwania 
środków w ramach LSR 
oraz w procesie realizacji 
projektów przez 
profesjonalną informację i 
pomoc w rozliczaniu 
projektów,  
• Wzmocnienie 
pozytywnego wizerunku 
LGD jako obszaru 

• Przedsiębiorcy 
• Rolnicy 
• Grupy 

defaworyzowane 
• Organizacje społeczne 
• Grupy nieformalne 
• Podmioty sektora 

publicznego 
• Osoby fizyczne 
• Kościoły i związki 

wyznaniowe 
 

• Prezentacja 
• Materiały 
szkoleniowe 
 

• Liczba seminariów 
• Liczba uczestników 

seminariów 
• Liczba przekazanych 

materiałów  
• Liczba udzielonych 

usług doradczych 

Liczba osób 
przeszkolonych 
– 60 
Liczba 
osób/podmiotów
, które 
skorzystały z 
doradztwa 
świadczonego w 
biurze LGD - 20 
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efektywnie 
wykorzystującego szanse 
stwarzane przez 
członkostwo Polski w 
Unii Europejskiej 
• Zwiększenie 
zaangażowania 
mieszkańców w 
działalność LGD. 
• Zwiększenie poziomu 
świadomości i wiedzy 
mieszkańców na temat 
korzyści z członkostwa w 
Unii Europejskiej dla 
gmin obszaru LGD, 
uzyskiwanych dzięki 
napływowi Funduszy 
Europejskich,  

 


