Załącznik nr 6

Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych
na realizację LSR
Wysokość środków przeznaczonych na realizację LSR ustala się odrębnie z każdego
programu i EFSI zgodnie z częściami A-D.
W przypadku LSR współfinansowanych z więcej niż jednego EFSI wyznacza się fundusz
wiodący w odniesieniu do danej LSR zgodnie z częścią E.
Jeżeli w niniejszym załączniku nie zastrzeżono inaczej do przeliczania kwot wyrażonych
w PLN na EUR stosuje się kurs 4 PLN/EUR.
Użyte w niniejszym załączniku określenia oznaczają:
1) wsparcie realizacji operacji w ramach LSR – wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1

lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 ze wszystkich EFSI, w tym poddziałanie 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER”, zwanego dalej „działaniem LEADER” objętego PROW;
2) wsparcie na wdrażanie projektów współpracy - wsparcie, o którym mowa w art. 35
ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013 ze wszystkich EFSI, w tym poddziałanie 19.3
„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”
w ramach działania LEADER objętego PROW;
3) wsparcie funkcjonowania LGD – wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. d i e
rozporządzenia nr 1303/2013 ze wszystkich EFSI, w tym poddziałanie 19.4 „Wsparcie
na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania LEADER objętego
PROW.
A. Wysokość dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW):
Kwota dostępnych środków obejmuje zarówno wkład EFRROW, jak i wymagany krajowy
wkład środków publicznych. Zgodnie z PROW jednolita wielkość wkładu EFRROW to
63,63%, w związku z czym wymagany krajowy wkład środków publicznych to 36,37%.
W przypadku operacji gdzie beneficjentem jest jednostka sektora finansów publicznych
krajowym wkładem środków publicznych jest wkład własny tej jednostki na poziomie
zapewniającym wymaganą wysokość krajowego wkładu (36,37%), a pomoc wypłacana przez
agencję płatniczą, równa 63,63% kosztów kwalifikowalnych w całości finansowana jest ze
środków EFRROW. W pozostałych przypadkach pomoc wypłacana przez agencję płatniczą
(w wysokości określonej zgodnie z obowiązującymi przepisami) w 63,63% finansowana jest
ze środków EFRROW, a w 36,37% ze środków budżetu państwa.
1. Wysokość dostępnych środków w poszczególnych województwach ustala się
w następujący sposób:
1) limit środków EFRROW na działanie LEADER, wskazany w PROW powiększa się o
kwotę wymaganego wkładu krajowych środków publicznych dzieląc limit środków
EFRROW przez liczbę 0,6363.
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2) od kwoty ustalonej zgodnie z pkt 1 odejmuje się kwotę pomocy wypłaconej przez
agencję płatniczą w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego
PROW przeliczoną na EUR zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 ust. 2
rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r.
uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w
odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania
rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str.
18).
3) kwotę ustaloną zgodnie z pkt 2 pomniejsza się o 2%, tj. o środki na realizację
poddziałania 19.3 PROW po 2018 r.
4) zarządy województw przekazują instytucji zarządzającej PROW informacje dotyczące
LSR spełniających warunki wyboru i LGD spełniających warunki udziału w konkursie, w
szczególności:
a) nazwy i numery TERYT gmin będących członkami odpowiednich LGD;
b) liczbę ludności wiejskiej zamieszkałej obszar objęty poszczególnymi LSR;
c) wysokość środków PROW przewidzianych w LSR w ramach poddziałań 19.2, 19.3
oraz 19.4
– w terminie miesiąca od dnia upływu terminu składania wniosków o wybór LSR.
5) na podstawie informacji, o których mowa w pkt 4, dla każdej LSR spełniającej warunki
wyboru (i LGD spełniającej warunki udziału w konkursie) instytucja zarządzająca ustala
wysokość środków PROW (w ramach poddziałań 19.2, 19.3 oraz 19.4), z tym że
wysokość środków PROW w ramach poddziałania 19.4 ustala się zgodnie z tabelą
określoną w ust. 4 niezależnie od tego, czy LSR zakłada współfinansowanie tylko z
EFRROW (LSR jednofunduszowa) czy też z EFRROW oraz innych EFSI (LSR
wielofunduszowa).
6) na podstawie kwot, o których mowa w pkt 5 dla każdego województwa ustala się łączne
zapotrzebowanie na środki PROW w ramach poddziałań 19.2; 19.3 i 19.4 dla LSR
realizowanych przez LGD mające siedzibę w danym województwie.
7) na podstawie kwot, o których mowa w pkt 5 ustala się łączne zapotrzebowanie na środki
PROW w ramach LSR w całym kraju.
8) dla każdego województwa ustala się % udziału zapotrzebowania na środki PROW, o
którym mowa w pkt 6, w danym województwie w łącznym zapotrzebowaniu w całym
kraju, określonym zgodnie z pkt 7, w zaokrągleniu do 0,01% odrzucając części mniejsze
niż 0,01%.
9) dla każdego województwa ustala się łączny limit na poddziałania 19.2; 19.3 i 19.4
PROW jako iloczyn udziału wyznaczonego zgodnie z pkt 8 i kwoty określonej zgodnie z
pkt 3.
Dodatkowo, w województwach, gdzie wśród LSR spełniających warunki wyboru, o których
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o rozwoju lokalnym, występują LSR wielofunduszowe, które
oprócz współfinansowania z EFRROW współfinansowane są także z innych EFSI:
10) ustala się % udziału łącznego zapotrzebowania na środki w ramach poddziałań 19.2 i
19.3 PROW w danym województwie w łącznym zapotrzebowaniu na środki w ramach
poddziałań 19.2; 19.3 i 19.4 PROW w tym województwie, w zaokrągleniu do 0,01 %
odrzucając części mniejsze niż 0,01%;
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11) ustala się limit na poddziałania 19.2 i 19.3 PROW w danym województwie jako iloczyn
udziału określonego zgodnie z pkt 10 w tym województwie i kwoty limitu wyznaczonego
dla danego województwa zgodnie z pkt 9.
W przypadku województw, gdzie wśród LSR spełniających warunki wyboru, o których mowa
w art. 5 ust. 1 ustawy o rozwoju lokalnym, występują LSR wielofunduszowe, które oprócz
współfinansowania z EFRROW współfinansowane są także z EFS lub EFRR:
12) ustala się limit na poddziałanie 19.4 PROW dla LSR wielofunduszowych w danym
województwie jako różnicę pomiędzy limitem na poddziałania 19.2, 19.3 i 19.4 PROW w
tym województwie, określonym zgodnie z pkt 9, a sumą limitu na poddziałania 19.2 i
19.3 PROW w tym województwie, określonym zgodnie z pkt 11 oraz kwoty
wymaganych środków w ramach poddziałania 19.4 PROW w tym województwie dla
LSR wybranych, a współfinansowanych jedynie ze środków EFRROW.
W przypadku województw, gdzie wśród LSR spełniających warunki wyboru, o których mowa
w art. 5 ust. 1 ustawy o rozwoju lokalnym, występują LSR wielofunduszowe, które oprócz
współfinansowania z EFRROW współfinansowane są także z EFMR:
13) ustala się łączny limit na poddziałanie 19.4 PROW dla takich LSR wielofunduszowych w
tych województwach jako różnicę pomiędzy sumą limitów na poddziałania 19.2, 19.3 i
19.4 PROW w tych województwach, określonych zgodnie z pkt 9, a sumą limitów na
poddziałania 19.2 i 19.3 PROW w tych województwach, określonych zgodnie z pkt 11
oraz kwot wymaganych środków w ramach poddziałania 19.4 PROW w tych
województwach dla LSR wybranych, a współfinansowanych jedynie ze środków
EFRROW.
W przypadku województw, gdzie wśród LSR spełniających warunki wyboru, o których mowa
w art. 5 ust. 1 ustawy o rozwoju lokalnym, brak jest LSR wielofunduszowych, które oprócz
współfinansowania z EFRROW współfinansowane są także z innych EFSI, kwotą dostępnych
środków przeznaczonych na realizację LSR w ramach PROW w danym województwie jest
łączny limit na poddziałania 19.2, 19.3 i 19.4 PROW, o którym mowa w pkt 9, a wyboru
dokonuje się biorąc pod uwagę wysokość łącznego wnioskowanego wsparcia na poddziałanie
19.2, 19.3 i 19.4 PROW.
W przypadku województw, gdzie wśród LSR spełniających warunki wyboru, o których mowa
w art. 5 ust. 1 ustawy o rozwoju lokalnym, występują LSR wielofunduszowe, które oprócz
współfinansowania z EFRROW współfinansowane są także z innych EFSI kwotą dostępnych
środków przeznaczonych na realizację LSR w ramach PROW w danym województwie jest
limit na poddziałania 19.2 i 19.3 PROW, o którym mowa w pkt 11, a wyboru dokonuje się
biorąc pod uwagę wysokość łącznego wnioskowanego wsparcia na poddziałanie 19.2 i 19.3
PROW.
Niezależnie od tego czy wyboru LSR dokonuje się biorąc pod uwagę wysokość łącznego
wnioskowanego wsparcia na poddziałanie 19.2, 19.3 i 19.4 PROW, czy też biorąc pod uwagę
jedynie wysokość łącznego wnioskowanego wsparcia na poddziałanie 19.2 i 19.3 PROW, w
przypadku wszystkich LSR wybranych, a współfinansowanych jedynie ze środków EFRROW
wybierając LSR wskazuje się także kwotę wsparcia funkcjonowania LGD w ramach
poddziałania 19.4 PROW, w wysokości wnioskowanej z uwzględnieniem § 9 ust. 8 lub 13
regulaminu konkursu. W przypadku LSR wybranych, a współfinansowanych z więcej niż
jednego EFSI, w tym z EFRROW wsparcie funkcjonowania LGD finansowane jest z
funduszu wiodącego wyznaczonego zgodnie z częścią E.
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2. Maksymalne kwoty środków działania LEADER przewidziane na poddziałanie 19.2
PROW w odniesieniu do pojedynczej LSR są uzależnione od liczby ludności zamieszkującej
obszar objęty lokalną strategią rozwoju zgodnie z poniższą tabelą:
Ludność wiejska
zamieszkała na obszarze
objętym LSR
od 30 000 do 39 999
od 40 000 do 49 999
od 50 000 do 59 999
od 60 000 do 69 999
od 70 000 do 79 999
od 80 000 do 89 999
od 90 000 do 99 999
od 100 000 do 109 999
od 110 000 do 119 999
od 120 000 do 129 999
od 130 000 do 139 999
od 140 000 do 150 000

Maksymalna kwota na poddziałanie 19.2 PROW
kwalifikowalne wydatki
w tym wkład EFRROW
publiczne
PLN
PLN
EUR
EUR
(indykatywnie)
(indykatywnie)
1 250 000
5 000 000
795 375
3 181 500
1 500 000
6 000 000
954 450
3 817 800
1 750 000
7 000 000
1 113 525
4 454 100
2 000 000
8 000 000
1 272 600
5 090 400
2 250 000
9 000 000
1 431 675
5 726 700
2 500 000
10 000 000
1 590 750
6 363 000
2 750 000
11 000 000
1 749 825
6 999 300
3 000 000
12 000 000
1 908 900
7 635 600
3 250 000
13 000 000
2 067 975
8 271 900
3 500 000
14 000 000
2 227 050
8 908 200
3 750 000
15 000 000
2 386 125
9 544 500
4 000 000
16 000 000
2 545 200
10 180 800

Przez ludność wiejską zamieszkałą na obszarze objętym LSR należy rozumieć ludność
zamieszkałą obszar objęty LSR z wyłączeniem ludności zamieszkałej miasta zamieszkane
przez więcej niż 20 tys. mieszkańców, przy czym liczbę mieszkańców ustala się zgodnie z art.
5 ust. 4 ustawy o rozwoju lokalnym.
Kwota przewidziana w LSR na poddziałanie 19.2 PROW nie może być wyższa od kwoty
ustalonej zgodnie z powyższą tabelą i nie może być niższa niż 1 250 000 EUR (5 000 000
PLN indykatywnie) kwalifikowalnych wydatków publicznych, w tym 795 375 EUR
(3 181 500 PLN indykatywnie) wkładu środków EFRROW niezależnie od liczby ludności
wiejskiej zamieszkałej obszar objęty daną LSR1
Kwota wkładu EFRROW przewidziana w LSR na poddziałanie 19.2 PROW powinna być
równa 63,63% ogólnej kwoty przewidzianej w LSR na poddziałanie 19.2 PROW.
3. Maksymalna kwota środków działania LEADER przewidziana na poddziałanie 19.3
PROW, która może być uwzględniona w LSR na etapie wyboru LSR stanowi równowartość 2
% kwoty przewidzianej na poddziałanie 19.2 PROW.
4. Maksymalne kwoty środków działania LEADER przewidziane na poddziałanie 19.4
PROW w odniesieniu do pojedynczej LSR współfinansowanej tylko z jednego EFSI, którym
jest EFRROW są uzależnione od wysokości środków przewidzianych na poddziałanie 19.2
PROW, zgodnie z poniższą tabelą:
1

Kwota 1 250 000 EUR może być niższa w wyniku postępowania , o którym mowa w § 9 ust. 8 lub 13
regulaminu a więc w przypadku gdy brak jest dostępnych środków na sfinansowanie LSR w pełnej,
wnioskowanej kwocie lub w przypadku gdy liczba otrzymanych w ramach oceny punktów skutkuje obniżeniem
wysokości środków na poddziałanie 19.2.
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Wysokość środków na
poddziałanie 19.2
PROW w EUR
nie mniej niż 1 250 000 i
mniej niż 1 500 000
nie mniej niż 1 500 000 i
mniej niż 1 750 000
nie mniej niż 1 750 000 i
mniej niż 2 000 000
nie mniej niż 2 000 000 i
mniej niż 2 250 000
nie mniej niż 2 250 000 i
mniej niż 2 500 000
nie mniej niż 2 500 000 i
mniej niż 2 750 000
nie mniej niż 2 750 000 i
mniej niż 3 000 000
nie mniej niż 3 000 000 i
nie więcej niż 4 000 000

Maksymalna kwota na
poddziałanie 19.4 PROW w
EUR

Maksymalna kwota na
poddziałanie 19.4 PROW w
PLN

312 500

1 250 000

362 500

1 450 000

412 500

1 650 000

462 500

1 850 000

512 500

2 050 000

562 500

2 250 000

612 500

2 450 000

662 500

2 650 000

Maksymalne kwoty środków działania LEADER przewidziane na poddziałanie 19.4 PROW
w odniesieniu do pojedynczej LSR współfinansowanej obok EFRROW także z innego EFSI,
gdzie EFRROW jest funduszem wiodącym określone są w części E niniejszego załącznika
„Fundusz wiodący”.
Maksymalne kwoty środków działania LEADER przewidziane na poddziałanie 19.4 PROW
w odniesieniu do pojedynczej LSR współfinansowanej obok EFRROW także z innego EFSI,
gdzie funduszem wiodącym jest EFSI inny niż EFRROW równe są 0 PLN.
B. Wysokość dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR w ramach
Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY)
1. Wysokość dostępnych środków w poszczególnych województwach ustala się zgodnie z
poniższą tabelą:

Województwo
Dolnośląskie
Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie

Wysokość dostępnych środków z wyłączeniem środków na
wsparcie funkcjonowania LGD (EUR)
Środki na realizację Środki na wsparcie
Razem (Kwota
operacji w ramach
funkcjonowania
bazowa)*
LSR
LGD*
2 700 000,00
300 000,00
3 000 000,00
2 700 000,00
300 000,00
3 000 000,00
4 500 000,00
500 000,00
5 000 000,00
2 700 000,00
300 000,00
3 000 000,00
2 700 000,00
300 000,00
3 000 000,00
2 700 000,00
300 000,00
3 000 000,00
2 700 000,00
300 000,00
3 000 000,00
2 700 000,00
300 000,00
3 000 000,00
2 700 000,00
300 000,00
3 000 000,00
2 700 000,00
300 000,00
3 000 000,00
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Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-Mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

18 900 000,00
4 500 000,00
2 700 000,00
6 300 000,00
6 300 000,00
16 888 235,29

2 100 000,00
500 000,00
300 000,00
700 000,00
700 000,00
1 876 470,59

21 000 000,00
5 000 000,00
3 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
18 764 705,88

*Ze względu na sposób finansowania funduszu wiodącego (część E) w przypadku
wielofunduszowych LSR kwota może ulec zmianie.
2. Wysokość dostępnych środków w poszczególnych województwach ustalono w następujący
sposób:
Środki finansowe podzielone na koperty wojewódzkie w zależności potwierdzenia
„rybackości” obszaru województwa.
Podział środków finansowych w ramach priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020 na poszczególne
województwa został dokonany na podstawie rankingu w województwach pod względem
wartości „wskaźnika rybackości”. Do wyliczenia „wskaźnika rybackości” dla danego
województwa wykorzystano metodologię Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. St.
Sakowicza pt.: Metodologia obliczania „wskaźnika rybackości” do wyznaczenia obszaru
rybackiego i obszaru akwakultury na terenie Polski w ramach Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego 2014-2020.
Wyliczenie to uwzględnia zsumowane dane pochodzące z formularzy statystycznych RRW19, RRW-20, RRW-22, RRW-23 za 2013 rok.
Ranking został przygotowany przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława
Sakowicza w ramach zleconej ekspertyzy pn. Analiza „obszaru rybackiego i obszaru
akwakultury w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 2014-2020 dla
poszczególnych województw Polski. Ww. wskaźnik rozumiany jest jako suma wartości
poniższych parametrów2:
a)

Wielkość zatrudnienia w rybołówstwie i rybactwie (parametr wyrażony liczbą osób
zatrudnionych);

b) Wartość całkowitej produkcji (parametr wyrażony w PLN);
c)

Wartość zarybień w publicznych śródlądowych powierzchniowych wodach płynących
(parametr wyrażony w PLN).

Obliczone w ten sposób wartości „wskaźnika rybackości” dla poszczególnych województw
zostały uszeregowane od województwa o największej wartości „wskaźnika rybackości” do
województwa o najmniejszej wartości „wskaźnika rybackości”. Dla każdego województwa
przeznacza się kwotę bazową w wysokości 3 000 000 €. Kwota bazowa zwiększa się wraz ze
wzrostem udziału „wskaźnika rybackości” w potencjale krajowym. Kwota taka pozwoli na
sfinansowanie 1 rybackiej LSR zakładającej EFMR jako jedyne źródło finansowania lub 2
wielofunduszowych LSR zakładających korzystanie z innych funduszy EFSI, w tym EFMR w
każdym województwie.

2

Parametry zostaną sprowadzone do wspólnej skali.
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Dodatkowa

Województwo

Wskaźnik
Rybackości

Udział w
potencjale
krajowym
[%]

Przedziały
kwota
Kwota bazowa
uwzględniawynikająca
z
dla
jące udział
województwa "rybackości
w potencjale
(EUR)
" terenu
krajowym

Razem
(EUR)

(EUR)

%
alokacji
na
realizację
LSR

Pomorskie

100.00

25.45

>20,1%

3 000 000

18 000 000

21 000 000

22%

Zachodniopomorskie

74.98

19.26

15,1%-20%

3 000 000

15 764705,88

18 764 705,88

20%

WarmińskoMazurskie

43.17

11.38

10,1%-15%

3 000 000

4 000 000

7 000 000

7%

Wielkopolskie

37.83

10.06

10,1%-15%

3 000 000

4 000 000

7 000 000

7%

Śląskie

25.05

6.90

5,1%-10%

3 000 000

2 000 000

5 000 000

5%

Lubelskie

24.25

6.70

5,1%-10%

3 000 000

2 000 000

5 000 000

5%

Dolnośląskie

16.85

4.87

<1%-5%

3 000 000

0

3 000 000

3%

Mazowieckie

14.32

4.24

<1%-5%

3 000 000

0

3 000 000

3%

Podkarpackie

5.22

1.99

<1%-5%

3 000 000

0

3 000 000

3%

Małopolskie

4.20

1.74

<1%-5%

3 000 000

0

3 000 000

3%

Lubuskie

4.19

1.74

<1%-5%

3 000 000

0

3 000 000

3%

Opolskie

3.92

1.67

<1%-5%

3 000 000

0

3 000 000

3%

Podlaskie

3.05

1.45

<1%-5%

3 000 000

0

3 000 000

3%

Świętokrzyski
e

0.93

0.93

<1%-5%

3 000 000

0

3 000 000

3%

Łódzkie

0.83

0.90

<1%-5%

3 000 000

0

3 000 000

3%

Kujawskopomorskie

0.00

0.70

<1%-5%

3 000 000

0

3 000 000

3%

93 764 705,88

100%

RAZEM:
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3. Sposób ustalania wysokości dostępnych środków na LSR
PROGI
3

I.4

II.

III.

IV.

Wysokość
zatrudnieni
aw
sektorze
rybackim
(liczba
osób)

Wartość
całkowitej rocznej
produkcji/połowó
w ryb, w tym
wartość zarybień
w publicznych
śródlądowych
powierzchniowyc
h wodach
płynących (w
PLN)

co najmniej

co najmniej 1 300

50

000

co najmniej

co najmniej 2 600

70

000

co najmniej

co najmniej 5 200

150

000

co najmniej

co najmniej

300

10 400 000

Maksymalna
kwota środków
łącznie na
wsparcie
realizacji
operacji w
ramach LSR
oraz na
wsparcie
funkcjonowani
a LGD (w
EUR)

Maksymalna
kwota środków
na wsparcie
realizacji
operacji w
ramach LSR z
wyłączeniem
wsparcia
funkcjonowani
a LGD

Maksymalna kwota
wsparcia
funkcjonowania
LGD (dotyczy tylko
LSR
współfinansowanyc
h jedynie z EFMR)

-

1 800 000

-

3 000 000

2 700 000

300 000

4 000 000

3 600 000

400 000

5 000 000

4 500 000

500 000

(w EUR)

(w EUR)

Kwota środków na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR (z wyłączeniem środków na
wsparcie funkcjonowania LGD) w danej LSR nie może być niższa niż:
a)

900 000 EUR dla progu I;

b) 1 800 000 EUR dla progów od II-IV.
Maksymalne kwoty środków przeznaczonych na realizację LSR są uzależnione od spełnienia
przez LGD poszczególnych progów dla parametrów: wysokość zatrudnienia w sektorze
rybackim oraz wartość całkowitej rocznej produkcji/połowów ryb. Aby zakwalifikować się do
wyższego progu należy spełnić obydwa parametry obowiązujące w danym progu.
Na wsparcie funkcjonowania LGD w przypadku LSR wybranych, a współfinansowanych
jedynie ze środków EFMR przeznacza się nie więcej niż 10 % łącznej kwoty środków na
wsparcie realizacji operacji w ramach LSR praz na wsparcie funkcjonowania LGD.
W przypadku LSR wybranych, a współfinansowanych z więcej niż jednego EFSI, w tym z
EFMR wsparcie funkcjonowania LGD finansowane jest z funduszu wiodącego
3

Aby zakwalifikować się do wyższego progu należy spełnić obydwa parametry.
Dotyczy LSR współfinansowanych z EFSI, w tym EFMR. (ze względu na sposób finansowania funduszu
wiodącego (część E) w przypadku wielofunduszowych LGD kwota może ulec zmianie)
4
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wyznaczonego zgodnie z częścią E. Maksymalne kwoty wsparcia funkcjonowania LGD w
odniesieniu do pojedynczej LSR współfinansowanej obok EFMR także z innego EFSI, gdzie
EFMR jest funduszem wiodącym określone są w części E niniejszego załącznika „Fundusz
wiodący”.
B.III. Sposób rozdysponowania niewykorzystanych środków finansowych przyznanych
na wybór LSR w ramach priorytetu 4 EFMR w danym województwie.
1. Wysokość niewykorzystanych środków EFMR tworzy pulę dostępnych środków dla
międzywojewódzkich LSR, dla których nie wystarczyło środków finansowych do podpisania
umowy ramowej w sąsiednim województwie. Taka LSR powinna obejmować obszar
znajdujący się również na terenie województwa dysponującego dostępną pulą środków. Jeżeli
zaistnieją ww. przesłanki, zarząd województwa może przekazać dostępną pulę środków do
sąsiedniego województwa na realizacje międzywojewódzkiej LSR.
2. W przypadku, gdy w danym województwie brak jest międzywojewódzkich LGD w
sektorze rybołówstwa, lub pomimo wsparcia finansowego powyższych grup, pozostała pula
środków do wykorzystania stosuje się następujący mechanizm:
Wysokość niewykorzystanych środków tworzy pulę dostępnych środków w województwie.
W ramach tej puli, wybrane LSR, które uzyskały co najmniej 85% maksymalnej liczby
punktów, mogą otrzymać dodatkową kwotę środków na realizację LSR. Kwota ta będzie
wynikiem równego podziału puli dostępnych środków pomiędzy liczbę LSR, które uzyskały
min. 85 % punktów.
3. Pozostałe niewykorzystane środki finansowe zostaną za zgodą Komisji Europejskiej oraz
Komitetu Monitorującego przesunięte na inne priorytety PO RYBY 2014-2020.
C. Wysokość dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR w ramach RPO
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
1. Maksymalna wysokość dostępnych środków EFS w ramach RPO Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WKP) na wsparcie, o którym mowa w art.
35 ust. 1 lit. a – e rozporządzenia nr 1303/2013 wynosi 36 254 560 EUR.
2. Od kwoty, o której mowa w pkt 1 odejmuje się kwotę stanowiącą ustanowioną w ramach
RPO WKP rezerwę wykonania w wysokości 7% tj. 2 454 434 EUR5 oraz wyodrębnioną
kwotę na wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1303/2013 tj.
250 000 EUR6.
3. Od kwoty ustalonej zgodnie z pkt 2 odejmuje się wyodrębniony maksymalny limit środków
EFS na wsparcie funkcjonowania LGD (w przypadku LSR współfinansowanych jedynie z
EFS oraz gdy jako fundusz wiodący – określony zgodnie z częścią E niniejszego załącznika –

5

Rezerwa wykonania zostanie uruchomiona po 2018 r. Działanie takie jest podyktowane chęcią zmotywowania
LGD do jak najbardziej efektywnej realizacji zaplanowanych działań. Środki z rezerwy wykonania zostaną
przekazane po 2018 r. tym LGD, które wykażą się najlepszymi wynikami we wdrażaniu LSR, rozumianymi
jako: stopień realizacji założeń przyjętych w LSR, poprawność przeprowadzania procedur wyboru operacji,
wkład LSR w realizację wskaźników RPO WK-P 2014-2020.
6
Z przeznaczeniem na wsparcie przygotowawcze dla LGD w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców.

9

zostanie wskazany EFS) tj. 10 000 000 EUR7, z czego maksymalny limit środków w
przypadku LSR w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców wynosi 2 050 000 EUR.
4. Wysokość dostępnych środków ustalona zgodnie z pkt. 3 zostaje podzielona na realizację
LSR (wsparcie realizacji operacji w ramach LSR) w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców i
na realizację pozostałych LSR według liczby mieszkańców8.
Maksymalna pula środków przeznaczona na realizację LSR w miastach powyżej 20 tys.
mieszkańców wynosi 8 195 846 EUR.
5. Wysokość dostępnych środków EFS ustalona zgodnie z pkt 4 przewidziana na wsparcie
realizacji operacji w ramach LSR w odniesieniu do pojedynczej LSR jest uzależniona od
następujących wskaźników:
1) liczba ludności zamieszkującej obszar objęty daną lokalną strategią rozwoju – waga 60 %
(stymulanta),
2) udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy
społecznej na obszarze danej LSR w ludności ogółem – waga 15% (stymulanta),
3) udział osób bezrobotnych zarejestrowanych na obszarze danej LSR w liczbie ludności w
wieku produkcyjnym – waga 15% (stymulanta),
4) podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności, na
obszarze danej LSR – waga 10% (destymulanta tzn. im wyższa liczba podmiotów, tym
mniejsza wartość wskaźnika).
Podziału kwot wsparcia na poszczególne LSR dokonuje się odnosząc wartość wskaźnika dla
obszaru danej LSR do sumy z wszystkich obszarów objętych LSR, z wyłączeniem miast
powyżej 20 tys. mieszkańców (wskaźnik 1), a w przypadku wskaźnika nr 2, 3 i 4 do średniej
wszystkich obszarów objętych LSR, z wyłączeniem miast powyżej 20 tys. mieszkańców.
Uzyskane wyniki poszczególnych LSR są następnie przemnażane przez część alokacji
odpowiadającej ww. wagom dla każdego ze wskaźników.
Podział kwot wsparcia dla miast powyżej 20 tys. mieszkańców obliczany jest osobno, lecz na
analogicznych zasadach, z zastrzeżeniem, że w przypadku miast powyżej 150 tys.
mieszkańców do wyliczenia kwot wsparcia na poszczególne LSR brana jest pod uwagę
maksymalna liczba mieszkańców, możliwa do objęcia wsparciem jedną LSR (150 tys.
mieszkańców).
6. Maksymalna wysokość dostępnych środków EFRR w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WKP
2014-2020) na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR wynosi 39 768 991 EUR.
7. Od kwoty, o której mowa w pkt 6 odejmuje się kwotę stanowiącą ustanowioną w ramach
RPO WK-P 2014-2020 rezerwę wykonania w wysokości 6% tj. 2 386 139 EUR9.

7

W ramach wsparcia funkcjonowania LGD, w odniesieniu do poszczególnej LSR, koszty animacji muszą
stanowić ponad 50% łącznych kosztów funkcjonowania LGD poniesionych w ramach LSR.
8

W miastach powyżej 150 tys. mieszkańców brana jest pod uwagę maksymalna liczba mieszkańców, możliwa
do objęcia wsparciem jedną LSR (150 tys. mieszkańców).
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7. Wysokość dostępnych środków ustalona zgodnie z pkt 7 przewidziana na wsparcie
realizacji operacji w ramach LSR w odniesieniu do pojedynczej LSR jest uzależniona od
następujących wskaźników:
1) liczba ludności zamieszkującej obszar objęty daną lokalną strategią rozwoju – waga 60 %
(stymulanta),
2) udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy
społecznej na obszarze danej LSR w ludności ogółem – waga 15% (stymulanta),
3) udział osób bezrobotnych zarejestrowanych na obszarze danej LSR w liczbie ludności w
wieku produkcyjnym – waga 15% (stymulanta),
4) podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności, na
obszarze danej LSR – waga 10% (destymulanata, tzn. im wyższa liczba podmiotów, tym
mniejsza wartość wskaźnika).
Podziału kwot wsparcia na poszczególne LSR dokonuje się odnosząc wartość wskaźnika dla
obszaru danej LSR do sumy z wszystkich obszarów objętych LSR (wskaźnik 1),
a w przypadku wskaźnika nr 2, 3 i 4 do średniej wszystkich obszarów objętych LSR.
Uzyskane wyniki poszczególnych LSR są następnie przemnażane przez część alokacji
odpowiadającej ww. wagom dla każdego ze wskaźników.
D. Wysokość dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR w ramach RPO
Województwa Podlaskiego
1. Maksymalna wartość środków EFS na realizację LSR w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wynosi 28 960 000 EUR, przy
czym ze względu na ustanowioną w ramach Programu rezerwę wykonania w wysokości
6,00% oraz rezerwę programową w wysokości 24,00%, wartość dostępnej alokacji w ramach
pierwszego naboru LSR nie może przekroczyć kwoty 20 272 000 EUR.
Maksymalne kwoty na realizację poszczególnych LSR uzależnione są od następujących
wskaźników:
1) liczby ludności zamieszkującej obszar objęty daną lokalną strategią rozwoju – waga
60%,
2) odsetka osób objętych pomocą społeczną na obszarze danej LSR – waga 40%.10
Podziału kwot wsparcia na poszczególne LSR dokonuje się odnosząc wartość wskaźnika dla
obszaru danej LSR do sumy, a w przypadku wskaźnika nr 2 do średniej, wszystkich obszarów
objętych LSR, które wpłynęły w ramach konkurs. Uzyskane wyniki poszczególnych LSR są
następnie przemnażane przez część alokacji odpowiadającej w/w wagom dla każdego ze
wskaźników.
9

Rezerwa wykonania zostanie uruchomiona po 2018 r. Działanie takie jest podyktowane chęcią zmotywowania
LGD do jak najbardziej efektywnej realizacji zaplanowanych działań. Środki z rezerwy wykonania zostaną
przekazane po 2018 r. tym LGD, które wykażą się najlepszymi wynikami we wdrażaniu LSR, rozumianymi
jako: stopień realizacji założeń przyjętych w LSR, poprawność przeprowadzania procedur wyboru operacji,
wkład LSR w realizację wskaźników RPO WK-P 2014-2020.
10
Przy podziale środków nie uwzględnia się wskaźników odnoszących się do miasta wojewódzkiego oraz
ośrodków subregionalnych wskazanych w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, tj. miast:
Suwałki, Łomża oraz Bielsk Podlaski.
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Przykład: W ramach RPO, w części EFS, na realizację formuły RLKS przewidziano alokację
w wysokości 10 mln EUR. W odpowiedzi na konkurs złożono 10 LSR, które uzyskały ocenę
pozwalającą na przyznanie dofinansowania, dla których łącznie w/w wskaźniki przyjęły
następujące wartości: 1) 700 000 osób (suma 10 LSR); 2) 15,00% (średnia dla 10 LSR).
Oceniana przykładowa LSR charakteryzowała się z kolei następującymi wartościami
wskaźników: 1) 85 000 osób; 2) 12,00%, które w odniesieniu do całej zbiorowości w ramach
konkursu przyjęły następujące wartości: 1) 85 000 osób / 700 000 osób = 0,1214; 2) (12,00%
/ 15,00%) / 10 LSR = 0,08. Uzyskane wyniki przedmiotowej LSR umożliwiają zatem
przyznanie jej następującej maksymalnej kwoty wsparcia ze środków EFS: 0,1214 x 10 mln
EUR x 60% + 0,08 x 10 mln EUR x 40% = 728 400 EUR + 320 000 EUR = 1 048 400 EUR.
2. Na wsparcie funkcjonowania LGD (w przypadku gdy jako fundusz wiodący – określony
zgodnie z częścią E niniejszego załącznika – zostanie wskazany EFS), przeznacza się
maksymalnie 13% alokacji Osi IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020, tj. nie więcej niż 3 764 800 EUR.
3. Maksymalna wartość środków EFRR na realizację LSR w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wynosi 30 000 000 EUR, przy
czym ze względu na ustanowioną w ramach Programu rezerwę wykonania w wysokości
6,00% oraz rezerwę programową w wysokości 24,00%, wartość dostępnej alokacji w ramach
pierwszego naboru LSR nie może przekroczyć kwoty 21 000 000 EUR.
Maksymalne kwoty na realizację poszczególnych LSR uzależnione są od następujących
wskaźników:
1) liczby ludności zamieszkującej obszar objęty daną lokalną strategią rozwoju – waga
30%,
2) powierzchni objętej daną LSR – waga 70%.11
Podziału kwot wsparcia na poszczególne LSR dokonuje się odnosząc wartość wskaźnika dla
obszaru danej LSR do sumy wszystkich obszarów objętych LSR, które wpłynęły w ramach
konkurs. Uzyskane wyniki poszczególnych LSR są następnie przemnażane przez część
alokacji odpowiadającej w/w wagom dla każdego ze wskaźników.
Przykład: W ramach RPO, w części EERR, na realizację formuły RLKS przewidziano
alokację w wysokości 10 mln EUR. W odpowiedzi na konkurs złożono 10 LSR, które
uzyskały ocenę pozwalającą na przyznanie dofinansowania, dla których łącznie w/w
wskaźniki przyjęły następujące wartości: 1) 700 000 osób (suma 10 LSR); 2) 950 000 ha
(suma 10 LSR). Oceniana przykładowa LSR charakteryzowała się z kolei następującymi
wartościami wskaźników: 1) 85 000 osób; 2) 75 000 ha, które w odniesieniu do całej
zbiorowości w ramach konkursu przyjęły następujące wartości: 1) 85 000 osób / 700 000 osób
= 0,1214; 2) (75 000 ha / 950 000 ha) = 0,0789. Uzyskane wyniki przedmiotowej LSR
umożliwiają zatem przyznanie jej następującej maksymalnej kwoty wsparcia ze środków
EFRR: 0,1214 x 10 mln EUR x 30% + 0,0789 x 10 mln EUR x 70% = 364 200 EUR + 552
300 EUR = 916 500 EUR.

11

Przy podziale środków nie uwzględnia się wskaźników odnoszących się do miasta wojewódzkiego oraz
ośrodków subregionalnych wskazanych w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, tj. miast:
Suwałki, Łomża oraz Bielsk Podlaski.
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E. Fundusz wiodący.
1. W przypadku LSR wybranych, a współfinansowanych jedynie z dwóch EFSI (EFS i
EFRR), oraz w przypadku LSR wybranych w Województwie Kujawsko-Pomorskim, a
współfinansowanych z EFRROW i EFMR oraz EFS lub EFRR, jako fundusz wiodący
wskazuje się ESF.
2. W odniesieniu do LSR wybranych, a współfinansowanych z EFRROW oraz EFS lub
EFRR wyznacza się fundusz wiodący w następujący sposób:
1) LSR wybrane w danym województwie, a współfinansowane z EFRROW oraz EFS lub
EFRR szereguje się według udziału środków przewidzianych na poddziałanie 19.2
PROW w ogólnej kwocie przewidzianej na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR.
2) EFRROW wskazuje się jako fundusz wiodący w przypadku LSR o najwyższym udziale
ustalonym zgodnie z pkt 1 w ramach dostępnych środków na poddziałanie 19.4 PROW, o
których mowa w części A ust. 1 pkt 12 w danym województwie.
3) W przypadku pozostałych LSR wybranych, a współfinansowanych z EFRROW oraz EFS
lub EFRR jako fundusz wiodący wskazuje się EFS.
3. W odniesieniu do LSR wybranych, a współfinansowanych z EFRROW oraz EFMR
wyznacza się fundusz wiodący w następujący sposób:
1) LSR wybrane we wszystkich województwach, a współfinansowane z EFRROW oraz
EFMR szereguje się według udziału środków przewidzianych na poddziałanie 19.2
PROW w ogólnej kwocie przewidzianej na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR.
2) EFRROW wskazuje się jako fundusz wiodący w przypadku LSR zaczynając od
najwyższego udziału ustalonego zgodnie z pkt 1 w ramach dostępnych środków na
poddziałanie 19.4 PROW, o których mowa w części A ust. 1 pkt 13.
3) W przypadku pozostałych LSR wybranych, a współfinansowanych z EFRROW oraz
EFMR jako fundusz wiodący wskazuje się EFMR.
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4. Maksymalna kwota wsparcia funkcjonowania LGD współfinansowana z funduszu
wiodącego, w przypadku LSR współfinansowanej z więcej niż jednego EFSI jest uzależniona
od wysokości środków przewidzianych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR zgodnie
z poniższą tabelą:
Kwota na wsparcie
realizacji operacji w
ramach LSR w EUR

Maksymalna kwota wsparcia
funkcjonowania LGD w EUR

mniej niż 2 500 000

412 500

1 650 000

nie mniej niż 2 500 000 i
mniej niż 3 000 000

462 500

1 850 000

nie mniej niż 3 000 000 i
mniej niż 3 500 000

512 500

2 050 000

nie mniej niż 3 500 000 i
mniej niż 4 000 000

562 500

2 250 000

nie mniej niż 4 000 000 i
mniej niż 4 500 000

612 500

2 450 000

nie mniej niż 4 500 000 i
mniej niż 5 000 000

662 500

2 650 000

nie mniej niż 5 000 000 i
mniej niż 5 500 000

712 500

2 850 000

nie mniej niż 5 500 000 i
mniej niż 6 000 000

762 500

3 050 000

nie mniej niż 6 000 000 i
mniej niż 6 500 000

812 500

3 250 000

nie mniej niż 6 500 000

862 500

3 450 000

Maksymalna kwota wsparcia
funkcjonowania LGD w PLN
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