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Szanowni Państwo,  

 

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami i sposobami pozyskania środków finansowych                

w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich                              

oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.  

Szczegółowe informacje oraz terminy poszczególnych naborów można uzyskać w biurze                     

Stowarzyszenia. 

1.KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARKI 
I TWORZENIE MIEJSC PRACY 

2. POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 
OBSZARU W OPARCIU O LOKALNE ZASOBY 

1.1.                     

WSPIERANIE      

INNOWACYJNEJ 

DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ 

1.2.                           

REORIENTACJA                 

I RÓŻNICOWANIE 

DZIAŁALNOŚCI 

RYBAKÓW 

2.1.                                       

ZAGOSPODAROWANIE 

PRZESTRZENI              

PUBLICZNYCH         

MIEJSCOWOŚCI              

W ELEMENTY        

SPRZYJAJĄCE           

WŁĄCZENIU                

SPOŁECZNEMU 

2.2.                                  

PROMOCJA                 

ŚRODOWISKOWYCH 

ZASOBÓW                     

LOKALNYCH 

1.1.1.NOWE           

INNOWACYJNE 

ŹRÓDŁA               

DOCHODU 

1.2.1. WSPARCIE 

PRZEDSIĘBIOR-

CZOŚCI                

RYBAKÓW 

2.1.1. INFRASTRUKTU-

RA OBSZARU 
2.2.1.PROMOCJA                   

I ZACHOWANIE         

DZIEDZICTWA          

LOKALNEGO 

1.1.2. PROGRAM 

AKTYWIZACJI 

MIESZKAŃCÓW 

1.2.2. NOWE       

KWALIFIKACJE 
2.1.2. ODNOWA                     

I ROZWÓJ WSI I MIAST             

W OPARCIU                         

O DZIEDZICTWO         

RYBACTWA 

2.2.2. NIE DLA             

KŁUSOWNICTWA 

1.1.3. SIEĆ             

DOSTAW                     

I SPRZEDAŻY                    

LOKALNYCH     

PRODUKTÓW              

RYBNYCH 

2.2.3. EDUKACJA 

„RYBNA”                 

MIESZKAŃCÓW         

OBSZARÓW 

Zestawienie celów LSR Stowarzyszenia: 

  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:                                                                                  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.,                                                                                                                

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.                                         
Publikacja  ulotki promocyjnej opracowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo 

Drawy z Liderem Wałeckim”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach                    
poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020. 



Rodzaje operacji wraz z przyporządkowanymi celami, które będą realizowane w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność: 

 

FUNDUSZ: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

 
Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
Cel ogólny 1. Konkurencyjność gospodarki i tworzenie miejsc pracy 
Cel szczegółowy 1.1. Wspieranie innowacyjnej działalności gospodarczej 
Przedsięwzięcie 1.1.1. Nowe innowacyjne źródła dochodu 
Beneficjenci: osoby fizyczne 
Informacje: premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej będzie wynosić 50 000 zł.                
Premia będzie wypłacana (80% pierwsza transza, 20% druga transza) w formie płatności            
ryczałtowej w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych, wskazanych we wniosku i biznesplanie. 
Pierwsza transza będzie wypłacona po złożeniu wniosku o płatność w terminie trzech miesięcy        
od podpisania umowy na przyznanie premii. Wniosek na drugą transzę składa się po zakończeniu 
działania, nie później jednak niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 
31 grudnia 2022 r.  
 
Rozwijanie działalności gospodarczej 
Cel ogólny 1. Konkurencyjność gospodarki i tworzenie miejsc pracy 
Cel szczegółowy 1.1. Wspieranie innowacyjnej działalności gospodarczej 
Przedsięwzięcie 1.1.1. Nowe innowacyjne źródła dochodu 
Beneficjenci: mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa 
Informacje: wsparcie na rozwój istniejącego przedsiębiorstwa wyniesie do 300 000 zł., przy 50 % 
kosztów kwalifikowanych, określonych we wniosku i biznesplanie. 
 
Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej 
Cel ogólny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru w oparciu o lokalne zasoby 
Cel szczegółowy 2.1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznych miejscowości                                  
w elementy sprzyjające włączeniu społecznemu 
Przedsięwzięcie 2.1.1. Infrastruktura obszaru 
Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego 
 
Promowanie obszaru LSR 
Cel ogólny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru w oparciu o lokalne zasoby 
Cel szczegółowy 2.2. Promocja środowiskowych zasobów lokalnych 
Przedsięwzięcie 2.2.1. Promocja i zachowanie dziedzictwa lokalnego 
Beneficjenci: rolnicy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe 
Informacje: zakres będzie obejmować działania kulturalne i społeczne, mapy, wydawnictwa,      
foldery i witryny internetowe odnoszące się do historii, kultury oraz walorów turystycznych obszaru 
LSR. 
 
Zachowanie dziedzictwa lokalnego 
Cel ogólny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru w oparciu o lokalne zasoby 
Cel szczegółowy 2.2. Promocja środowiskowych zasobów lokalnych 
Przedsięwzięcie 2.2.1. Promocja i zachowanie dziedzictwa lokalnego 
Beneficjenci: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości 
prawnej, gminy, instytucje kultury (dla której organizatorem jest JST), parafie i związki               
wyznaniowe  
Informacje: zakres będzie obejmować kultywowanie oraz rozwój dziedzictwa kulturalnego       
regionu, w tym zwłaszcza w zakresie zachowania obrzędów, tradycji, ginących zawodów oraz troski               
o zabytki kultury materialnej i niematerialnej. 
 
Wzmocnienie kapitału społecznego 
Cel ogólny 1. Konkurencyjność gospodarki i tworzenie miejsc pracy 
Cel szczegółowy 1.1. Wspieranie innowacyjnej działalności gospodarczej 
Przedsięwzięcie 1.1.2. Program aktywizacji mieszkańców (grupy defaworyzowane) 
Beneficjenci: osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje pozarządowe, w tym przedsiębiorcy      
oraz inne podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych  
 


