OŚ 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 realizowany jest przez 23
działania zgrupowane w 4 osiach tematycznych.
Celem osi czwartej jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego poprzez
aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc
pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i
ich waloryzacja, w skutek pośredniego włączenia lokalnych grup działania w system
zarządzania danym obszarem.
Leader jest podejściem przekrojowym, które ma przyczynić się do aktywizacji
społeczności wiejskich poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych
do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw.
Lokalne podejście powiązane z określonym obszarem, wpływa na lepsze
zdefiniowanie problemów obszaru i określenie sposobów ich rozwiązania. Leader jest
oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym
przez lokalne grupy działania (LGD), polegającym na opracowaniu przez lokalną
społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z
niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe,
historyczne, itp., wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego,
gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych sektorów tworzą partnerstwo
zwane lokalną grupą działania, które jest reprezentatywne dla obszaru objętego LSR.
Na poziomie decyzyjnym LGD, co najmniej 50% stanowią partnerzy gospodarczy i
społeczni. Lokalna grupa działania wybiera projekty, których realizacja przyczyni się
do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej lokalnej strategii rozwoju. Takie oddolne
podejście wzmocni spójność podejmowanych lokalnie decyzji, podniesie jakość
zarządzania i przyczyni się do wzmocnienia kapitału społecznego w społecznościach
wiejskich, a także skłoni do stosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju
danego obszaru. W ramach podejścia Leader będzie również wspierana działalność
lokalnych grup działania, w tym realizowane przez nie projekty współpracy.
Realizacja osi 4 w dłuższej perspektywie czasowej przyczyni się do osiągnięcia
celów osi 3 czyli poprawy jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowanie
gospodarki wiejskiej.

Nazwa działania:
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią
rozwoju (LSR) realizacji projektów w ramach tej strategii. Realizacja strategii powinna
przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost
aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc
pracy.
W ramach realizacji LSR, zatwierdzonych przez samorząd województwa, LGD
wybiera projekty do realizacji w ramach środków przyznanych na realizację strategii.
Pracownicy LGD pomagają wnioskodawcom w przygotowaniu projektów. Wnioski te
mogą dotyczyć projektów kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach działań
osi 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej:
- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
- Odnowa i rozwój wsi,
oraz innych projektów zwanych

„małymi projektami”, które niekwalifikują się do

wsparcia w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tj.
poprawy jakości życia lub większego zróżnicowania działalności gospodarczej na
obszarze działania LGD.
Wnioski o pomoc, kwalifikujące się do udzielenia pomocy w ramach osi 4 Leader,
mogą dotyczyć tylko projektów zgodnych z LSR, przyjętą przez LGD

i zatwierdzoną

przez samorząd województwa. Wnioski te mogą dotyczyć:
1) projektów kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach działań osi 3 Jakość
życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, tj.:
- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
- Odnowa i rozwój wsi,
w tym przypadku projekty muszą spełniać warunki przyznania pomocy określone dla
poszczególnych działań osi 3.
2) projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania
działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do

wsparcia w ramach działań osi 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i
różnicowanie gospodarki wiejskiej, pod warunkiem spełnienia kryteriów dostępu i
wyboru, dla których całkowita wartość projektu wynosi od 4 500 zł do 100 000 zł ,
zwanych dalej „małymi projektami”.
Samorząd województwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wniosek
LGD. LGD przygotowuje treść wezwania do składania wniosków, które będzie
zawierać między innymi lokalne kryteria wyboru operacji do finansowania. Instytucje
wdrażające współpracują z lokalnymi grupami działania w celu efektywnego
wdrażania i zarządzania lokalnymi strategiami rozwoju.
Wnioskodawca składa wniosek o pomoc do lokalnej grupy działania. LGD podejmuje
decyzję o wybraniu lub nie wybraniu projektu do finansowania, w ramach
przewidzianego w LSR budżetu.
W przypadku projektów kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach działań
osi 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, LGD
bierze pod uwagę zgodność projektu z LSR oraz określonymi w niej lokalnymi
kryteriami wyboru.
W przypadku małych projektów, LGD ocenia projekt pod względem zgodności z
kryteriami dostępu, określonymi dla małych projektów, zgodności z LSR oraz
określonymi w niej lokalnymi kryteriami wyboru.
Następnie,
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wdrażającego pozytywnie ocenione wnioski, które zostały wybrane przez ciało
decyzyjne LGD do finansowania w ramach budżetu lokalnej strategii rozwoju. Po
wybraniu operacji do finansowania przez LGD instytucja wdrażająca może odmówić
wypłaty pomocy w przypadku niespełnienia warunków formalnych lub niedopełnienia
zobowiązań przez beneficjenta.
Zasady finansowania LGD
Lokalna grupa działania po wybraniu jej przez SW, w ramach lokalnej strategii
rozwoju ma przewidziany budżet, do wysokości którego wybiera projekty
beneficjentów ubiegających się o finansowanie.
W przypadku projektów kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach działań
osi 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej,
zasady finansowania zostały określone w ramach działań osi 3.

W przypadku małych projektów, z wnioskodawcami których wnioski zostały wybrane
przez LGD do finansowania w ramach budżetu lokalnej strategii rozwoju i które
zostały pozytywnie zweryfikowane przez SW, samorząd województwa podpisuje
umowę na realizację projektu. Wypłata pomocy na rzecz beneficjenta następuje po
pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność przez Agencję Płatniczą.

