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Tabela 1 Tabela przedsięwzięć oraz typów operacji 

Przedsięwzięcie Zakres tematyczny1 

Sposób 
realizacji 

Środki 
przeznaczone 
na realizację 

przedsięwzięc
ia 

Nr Nazwa Opis 

Beneficjent
/ 

grantobiorc
a 

Wartość  
min. i maks. 

dofinansowan
ia (zł) oraz  
poziom % 

1.1.1 
Infrastruktura 
turystyczna i/lub 
rekreacyjna  

 Budowa, przebudowa ogólnodostępnej 
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i/lub 
rekreacyjnej przystosowanej do obsługi co 
najmniej 2 000 osób rocznie. 

Osoby 
prawne 

z 
wyłączenie

m JSFP2 

od 100 000  
do 250 000; 

do 100% 
Konkurs 2 250 000 

1.1.2 
Kreator 
przedsiębiorczości  

 Junior-Biznes, działania edukacyjne dla uczniów 
szkół podstawowych. 

 Organizacja Akademii Biznesu dla Juniora (min. 10 
dni). 

 Laboratorium przedsiębiorczości, działania 
edukacyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych. 

 Młody Przedsiębiorca, działania edukacyjne dla 
uczniów szkół zawodowych. 

 Inkubator przedsiębiorczości, działania edukacyjne 
dla osób podejmujących działalnośd gospodarczą, 
organizacja staży biznesowych szkoleo, doradztwa, 
usług księgowych, prawnych, biznesowych i 
marketingowych. 

 LGD 
100 000; 

100% 
Projekt 

współpracy 
100 000 

1.1.3 

Integracja branż 
mających kluczowe 
znaczenie dla 
rozwoju obszaru: 
przetwórstwo 

 Konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie, 
festyn, akcja społeczna itp., 

 Promowanie obszaru, produktów, usług 
lokalnych, 

 Spotkania branżowe nastawione na budowanie 

LGD, osoby 
prawne 

50 000; 
do 90% 

Operacja 
własna 

50 000 

                                                 
1 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. 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 (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1570). 
2 JSFP – Jednostka Sektora Finansów Publicznych. 
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przemysłowe, 
zakwaterowanie i 
usługi 
gastronomiczne, 
działalność 
związana 
z kulturą, rozrywką 
i rekreacją 3 

wspólnej marki oraz więzi międzysektorowych, 
 Wzmocnienie kapitału społecznego, 
 Organizacja min. 5 wydarzeń. 

1.1.4 
Marketing 
gospodarczy obszaru 

 Konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie, festyn, 
akcja społeczna itp., 

 Promowanie obszaru, produktów, usług lokalnych. 

LGD/osoby 
fizyczne i 

osoby 
prawne 

z 
wyłączeniem 
prowadzącyc
h działalnośd 
gospodarczą 

oraz JSFP 

od 10 000 
do 50 000; 

do 100% 

Projekt 
grantowy4 

300 000 

1.1.5 

Pobudzanie 
aktywności 
gospodarczej 
mieszkaoców 

 Konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie, festyn, 
akcja społeczna, itp., 

 Wyjazd studyjny, 
 Promowanie obszaru, produktów, usług lokalnych, 
 Wzmocnienie kapitału społecznego. 
 Organizacja min. 2 wydarzeń. 

 LGD, osoby 
prawne  

50 000; 
do 90% 

Operacja 
własna 

50 000 

1.1.6 
Podejmowanie 
działalności 
gospodarczej 

 Rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie 
działalności gospodarczej, 

 Rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie 
działalności gospodarczej i podnoszenie kompetencji 

Osoby 
fizyczne 

100 000; 
100% (premia) 

Konkurs  1 800 000 

                                                 
3 Branże wskazane według sekcji PKD 2007 – Przetwórstwo przemysłowe (C), Usługi związane z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (I) oraz Działalność związana z kulturą, 

rozrywką  

i rekreacją (R). 
4
 Wartość każdego zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego, jakie ma być zrealizowane przez grantobiorcę, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, 

zwanego dalej „grantobiorcą”, nie będzie wyższa niż 50 tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych. 
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osób realizujących operacje. 

1.1.7 

Podejmowanie 
działalności 
gospodarczej przez 
osoby do 29. roku 
życia 

 Rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie 
działalności gospodarczej,  

 Rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie 
działalności gospodarczej i podnoszenie kompetencji 
osób realizujących operacje. 

Osoby 
fizyczne 

w wieku do 
29 lat 

100 000; 
100% (premia) 

Konkurs  500 000 

1.1.8 
Rozwój działalności 
gospodarczej 

 Rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie 
działalności gospodarczej,  

 Rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie 
działalności gospodarczej i podnoszenie kompetencji 
osób realizujących operacje, 

 Działalnośd turystyczna (Sekcja „I”) i/lub rekreacyjna 
(Sekcja „R”) i/lub działalnośd usługowa dla osób 
starszych. 

Osoby 
fizyczne 
i osoby 
prawne 

prowadzące 
działalnośd 

gospodarczą 

od 50 000  
do 300 000; 

do 70% 
Konkurs  2 200 000 

1.2.1 Marsz po zdrowie 

 Konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie, festyn, 
akcja społeczna itp., 

 Promowanie obszaru, produktów, usług lokalnych, 
 Zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie więcej 

niż 50% kosztów, 
 Wzmocnienie kapitału społecznego. 

 LGD 
71 000; 

100% 
Projekt 

współpracy 
71 000 

1.2.2 
Aktywizacja osób 
55+  

 Konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie, festyn, 
akcja społeczna itp., 

 Zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie więcej 
niż 50% kosztów, 

 Wyjazd studyjny, 
 Wzmocnienie kapitału społecznego. 

LGD/osoby 
fizyczne i 

osoby 
prawne 

z 
wyłączeniem 
prowadzącyc
h działalnośd 
gospodarczą 

oraz JSFP 

od 10 000  
do 50 000; 

do 100% 

Projekt 
grantowy 

300 000 

1.2.3 
Integracja i 
aktywizacja 

 Konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie, festyn, 
akcja społeczna itp., 

LGD, osoby 
prawne 

50 000; 
do 90% 

Operacja 
własna 

50 000 
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organizacji 
pozarządowych 

 Wyjazd studyjny, 
 Doradztwo indywidualne, 
 Wzmocnienie kapitału społecznego, 
 Organizacja min. 4 wydarzeo. 

1.2.4 
Integracja obszaru 
LGD 

 Konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie, festyn, 
akcja społeczna itp., 

 Wzmocnienie kapitału społecznego. 
LGD 

40 000; 
100% 

Aktywizacja 40 000 

1.2.5 
Poznajmy obszar 
naszego LGD  

 Konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie, festyn, 
akcja społeczna itp., 

 Zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie więcej 
niż 50% kosztów, 

 Promowanie obszaru, produktów, usług lokalnych, 
 Wzmocnienie kapitału społecznego, 
 Zachowanie dziedzictwa lokalnego. 

LGD/osoby 
fizyczne i 

osoby 
prawne 

z 
wyłączeniem 
prowadzącyc
h działalnośd 
gospodarczą 

oraz JSFP 

od 10 000  
do 50 000; 

do 100% 

Projekt 
grantowy 

300 000 

1.2.6 
Promocja obszaru 
LGD 

 Konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie, festyn, 
akcja społeczna itp., 

 Promowanie obszaru, produktów, usług lokalnych, 
 Zachowanie dziedzictwa lokalnego, 
 Organizacja min. 5 wydarzeo. 

LGD, osoby 
prawne 

50 000; 
do 90% 

Operacja 
własna 

50 000 

1.2.7 
Promocja 
produktów 
lokalnych  

 Konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie, festyn, 
akcja społeczna itp., 

 Promowanie obszaru, produktów, usług lokalnych, 
 Zachowanie dziedzictwa lokalnego. 
 Organizacja min. 2 wydarzeo. 

LGD, osoby 
prawne 

50 000; 
do 90% 

Operacja 
własna 

50 000 

1.2.8 

Starzejące się 
społeczeostwo 
szansą dla rozwoju 
obszaru 

 Konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie, festyn, 
akcja społeczna itp., 

 Promowanie obszaru, produktów, usług lokalnych, 
 Wzmocnienie kapitału społecznego. 
 Organizacja min. 5 wydarzeo. 

LGD, osoby 
prawne 

50 000; 
do 90% 

Operacja 
własna 

50 000 
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1.2.9 

Wsparcie rozwoju 
grup nieformalnych 
i organizacji 
pozarządowych  

 Konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie, festyn, 
akcja społeczna itp., 

 Zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie więcej 
niż 50% kosztów, 

 Wzmocnienie kapitału społecznego. 

LGD/osoby 
fizyczne i 

osoby 
prawne 

z 
wyłączeniem 
prowadzącyc
h działalnośd 
gospodarczą 

oraz JSFP 

od 10 000  
do 50 000; 

do 100% 

Projekt 
grantowy  

300 000 

1.2.10 Zajęcia rekreacyjne 

 Konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie, festyn, 
akcja społeczna itp., 

 Minimum 30 godzin zegarowych zajęd na grupę, 
 Zajęcia dla grup minimum 10-osobowych, 
 Zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie więcej 

niż 20% kosztów, 
 Wzmocnienie kapitału społecznego, 
 Zachowanie dziedzictwa lokalnego. 

LGD/osoby 
fizyczne i 

osoby 
prawne 

z 
wyłączeniem 
prowadzącyc
h działalnośd 
gospodarczą 

oraz JSFP 

od 10 000  
do 50 000; 

do 100% 

Projekt 
grantowy  

300 000 

Źródło: Opracowanie własne 

 


