
      

 

 

 

 

Beneficjent: 
(w zależności od zakresu operacji):  

 

* osoba fizyczna, osoba prawna: 

gmina, powiat, kółka rolnicze, 

organizacje pozarządowe, 

kościoły, związki wyznaniowe i inne, 

jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości 

prawnej, którym ustawy przyznają 

zdolność prawną. 

 

W przypadku projektów 

grantowych beneficjentem jest 

LGD a realizatorami grantów mogą 

być również sformalizowane grupy 

nieposiadające osobowości 

prawnej, tj. np. koła gospodyń 

wiejskich. Grantobiorcami nie 

mogą być podmioty prowadzące 

działalność gospodarczą lub 

deklarujące jej podjęcie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do konsultacji społecznych Lokalnej  

Strategii Rozwoju Podbabiogórza na lata 2014 -2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROW na lata 2014-2020 

Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 -2020 (PROW 

2014-2020) został opracowywany na 

podstawie przepisów Unii 

Europejskiej, w szczególności 

rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 

1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 

sprawie wsparcia rozwoju obszarów 

wiejskich przez Europejski Fundusz 

Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (EFRROW) i uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 

1698/2005 oraz aktów 

delegowanych i wykonawczych 

Komisji Europejskiej. Zgodnie z 

przepisami Unii Europejskiej, Program 

jest wkomponowany w całościowy 

system polityki rozwoju kraju, w 

szczególności poprzez mechanizm 

Umowy Partnerstwa. Umowa ta 

określa strategię wykorzystania 

środków unijnych na rzecz realizacji 

wspólnych dla UE celów określonych 

w unijnej strategii wzrostu „Europa 

2020 – Strategia na rzecz 

inteligentnego i zrównoważonego 

rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu” z uwzględnieniem 

potrzeb rozwojowych danego 

państwa członkowskiego. Celem 

Czym jest PROW 2014-2020? 

 głównym PROW 2014 -2020 jest poprawa 

konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone 

zarządzanie zasobami naturalnymi                    

i działania w dziedzinie klimatu oraz 

zrównoważony rozwój terytorialny obszarów 

wiejskich. Program będzie realizował 

wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych 

dla unijnej polityki rozwoju obszarów 

wiejskich na lata 2014 – 2020: 

    Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji       

w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach 

wiejskich. 

    Poprawa konkurencyjności wszystkich 

rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie 

rentowności gospodarstw rolnych. 

    Poprawa organizacji łańcucha 

żywnościowego i promowanie zarządzania 

ryzykiem w rolnictwie. 

    Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie 

ekosystemów zależnych od rolnictwa i 

leśnictwa. 

    Wspieranie efektywnego 

gospodarowania zasobami i przechodzenia 

na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na 

zmianę klimatu w sektorach: rolnym, 

spożywczym i leśnym. 

    Zwiększanie włączenia społecznego, 

ograniczanie ubóstwa i promowanie 

rozwoju gospodarczego na obszarach 

wiejskich. 

 

 

 

 

Wsparcie:  

 

300 tys. zł - limit na operacje,              

z wyłączeniem operacji z zakresu 

rozpoczęcie działalności 

gospodarczej, tworzenia 

inkubatorów oraz operacji 

realizowanych przez jednostki 

sektora finansów publicznych, 

 

500 tys. zł limit na operacje,              

na utworzenie inkubatora 

przetwórstwa lokalnego,  

 

100 tys. zł. limit na operacje                 

z zakresu rozpoczęcia działalności 

gospodarczej,  

 

50 tys. zł kwoty pomocy na 

operację własną. 
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KONTAKT: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 
 

 

 
 
 

 

 

 

Rozwój Lokalny Kierowany 
przez Społeczność (RLKS) 

 Jednym z działań, które realizowane 

będzie w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

(PROW 2014-2020) jest „LEADER”, czyli 

wspierany ze środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój 

lokalny kierowany przez społeczność 

(RLKS). Instrument RLKS (ang. 

Community-led local development – 

CLLD) oparty jest na metodzie LEADER 

stosowanej w perspektywie finansowej 

Unii Europejskiej (UE) 2007-2013 w 

ramach: II filara wspólnej polityki rolnej 

jako „podejście LEADER”, czyli 

obowiązkowa oś 4 Leader programów 

rozwoju obszarów wiejskich 

współfinansowanych z EFRROW oraz 

wspólnej polityki rybołówstwa jako 

„zrównoważony rozwój obszarów zależnych głównie 

od rybactwa”, w ramach osi priorytetowej 4 

programów operacyjnych współfinansowanych ze 

środków Europejskiego Funduszu Rybackiego. Zatem 

RLKS jest instrumentem, który w ramach perspektywy 

finansowej UE 2014-2020 umożliwia zastosowanie 

metody LEADER także w ramach polityki spójności      

w ramach wspólnej podstawy prawnej, czyli art. 32-

35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego               

i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 

r. str. 320). 

 

 

 

 

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność. 

 

Wspierane będą operacje mające na celu: 

1) wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań 

innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji 

lokalnej strategii rozwoju (LSR); 

2) zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości,                       

z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych; 

3) dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów 

przetwórstwa lokalnego, tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów 

rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom (produkty objęte            

i nieobjęte załącznikiem nr 1 do TFUE), z wyłączeniem świadczenia usług 

rolniczych; 

4) podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem 

działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją 

źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających 

bez pracy; 

5) podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, 

zmian klimatycznych a także innowacji;  

6) rozwój produktów lokalnych;  

7) rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk;  

8) zachowanie dziedzictwa lokalnego;  

9) rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, 

rekreacyjnej lub kulturalnej;  

10) rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną                 

w zakresie włączenia społecznego.  

 

 

Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania 

„Podbabiogórze” 

ul. Kościelna 5b 

34-200 Sucha Beskidzka 

Telefon:  

33/ 874-41-72 

667-609-609 

 

 

Adres e-mail: 

 podbabiogorze@op.pl 

Witryna sieci Web: 

www.lgdpodbabiogorze.pl 
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