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LEADER/ROZWÓJ LOKALNY
KIEROWANY PRZEZ
LSR dla danego terytorium
SPOŁECZNOŚĆ

Innowacyjność

jednolity i społecznie spójny teren, często
posiadający wspólne tradycje, lokalną
tożsamość, poczucie przynależności oraz
wspólne potrzeby i oczekiwania

Tworzenie powiązań
(wymiana osiągnięć, doświadczeń,
technologii miedzy podmiotami
zaangażowanymi w rozwój danego
terytorium)

Oddolne opracowanie i wdrożenie LSR

Podejście

udział lokalnych partnerów w podejmowaniu decyzji co
do strategii i przy wybieraniu priorytetów do realizacji na
własnym terenie

LEADER
Partnerstwo lokalne

Współpraca

(sektor publiczny, społeczny i
gospodarczy)

(wspólne projekty LGD)

Zintegrowane i wielosektorowe
działania
działania i projekty zawarte w lokalnych strategiach
powinny być powiązane i koordynowane jako
zgrana całość

ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ
W kujawsko-pomorskim dla perspektywy 2014-2020 powstało 28 Lokalnych Grup
Działania obejmujących swoimi zasiągiem działania cały obszar województwa.

Priorytetowe grupy odbiorców – grupy defaworyzowane LSR
Bezrobotni mieszkańcy obszaru LSR,
Dzieci i młodzież,
Osoby starsze (50+, 55+, 60+),
Osoby zagrożone ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
 Organizacje pozarządowe





Zakres możliwych działań
PROW 2014-2020
(LGD „wiejskie”)
Osoby starsze jako grupy docelowe działań realizowanych
przez podmioty inne niż LGD.
Działania z zakresu:
 zachowania dziedzictwa lokalnego (historycznego,
kulturowego czy przyrodniczego) – warsztaty,
pokazy, wizyty studyjne, rekreacja ruchowa,
 promowania obszaru objętego LSR, w tym
produktów lub usług lokalnych.
Osoby starsze jako grupy docelowe działań realizowanych
przez LGD.
Działania aktywizujące i animacyjne dla mieszkańców, w tym
osób starszych:
 integracja środowiska osób starszych - spotkania
warsztatowe, szkoleniowe, pikniki, eventy,
 spotkania tematyczne w ramach UTW,
 wyjazdy studyjne,
 Wymiana międzypokoleniowa.

Powyższa lista nie stanowi katalogu zamkniętego.

Zakres możliwych działań
RPO 2014-2020
(LGD „wiejskie” i „miejskie”)
Osoby starsze jako grupy docelowe działań realizowanych przez
podmioty inne niż LGD.
Oś 11 RPO - Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym i ich otoczenie
Osoby niesamodzielne - które ze względu na podeszły wiek, stan
zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w
związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej
jednej z podstawowych czynności dnia codziennego
Działania z zakresu aktywnej integracji o charakterze środowiskowym
 Kluby Seniora/UTW
 wsparcie funkcjonowanie domów pobytu dziennego,
 usługi o charakterze zdrowotnym, których celem jest
wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych
utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie

Powyższa lista nie stanowi katalogu zamkniętego.

Formy realizacji
PROW 2014-2020
(LGD „wiejskie”)

RPO 2014-2020
(LGD „wiejskie” i „miejskie”)

I. Projekty grantowe – operacje, której beneficjent będący LGD udziela podmiotom wybranym w drodze konkursu grantów
będących środkami finansowymi programu powierzonymi przez LGD grantobiorcom na realizację zadań służących
osiągnięciu celu tej operacji.
— nabór, ocena i wybór wniosków oraz ustalenie kwoty wsparcia – LGD
— zawarcie umowy z grantobiorcą i wypłata środków - LGD
Grantobiorcy – wszystkie podmioty, z wyłączeniem:
PROW - prowadzących działalność gospodarczą,
RPO - osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą
lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), preferencje dla grantobiorców spoza
sektora finansów publicznych
II. Tryb konkursowy
— nabór, ocena i wybór wniosków oraz ustalenie kwoty wsparcia – LGD
— zawarcie umowy z beneficjentem/wnioskodawcą i wypłata środków – SW
Wnioskodawcy/Beneficjenci – wszystkie podmioty

Warunki wsparcia i intensywność pomocy
PROW 2014-2020
(LGD „wiejskie”)

RPO 2014-2020
(LGD „wiejskie” i „miejskie”)

Warunki udzielenia wsparcia:
— zgodność projektu/grantu z LSR (w tym zgodność z Programem)
— zgodność z zakresem tematycznym,
— uzyskanie minimum punktowego w ocenie wg kryteriów lokalnych
Intensywność pomocy – każdorazowo określona w LSR:
PROW – jst – 63,63%, pozostałe podmioty do 100% (refundacja).
RPO W-KP – do 85% (dotacja)
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