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Podstawa prawna 

 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 
dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności  
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 
20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.) 

 

ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 
lokalnej społeczności (Dz.U. poz. 378) 

 

 



Konkurs na wybór LSR - termin 

Ogłoszenie naboru wniosków nastąpi 
w terminie nie późniejszym niż 9 października 
2015 r., a zakończenie terminu składania 
wniosków nastąpi nie później niż 31 grudnia 
2015 r.  

 

Wyboru LSR dokonuje się w terminie 4 
miesięcy od dnia upływu terminu składania 
wniosków 

 

 



Konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność (LSR) - regulamin 

Konkurs prowadzony jest na podstawie Regulaminu opracowanego 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w uzgodnieniu z Zarządem 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Podlaskiego oraz po 
zaopiniowaniu przez pozostałe Samorządy i ARiMR 

Regulamin określa w szczególności: 

1)  tryb składania wniosków o wybór LSR i sposób uzupełniania w nich 
braków oraz poprawiania w nich oczywistych omyłek; 

2) kryteria wyboru LSR wraz z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny; 
3) minimalną liczbę punktów, której uzyskanie jest niezbędne do wyboru 

LSR; 
4) sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na 

realizację LSR; 
5) sposób podania do publicznej wiadomości wysokości środków 

dostępnych w ramach konkursu przeznaczonych na realizację LSR; 
6) sposób podania do publicznej wiadomości wyników konkursu; 
7) formę i sposób udzielania LGD wyjaśnień w kwestiach dotyczących 

konkursu. 

 
 

 



Konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność (LSR) - 

regulamin 
Załączniki do regulaminu: 

Formularz wniosku o wybór LSR wraz z instrukcją 
wypełniania wniosku 
Kryteria wyboru LSR 
Struktura i wymagania dotyczące LSR  
Formularz karty oceny wniosku o wybór strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 
Formularz karty oceny LSR pod względem 
spełniania kryteriów wyboru LSR dla członka 
komisji 
Sposób ustalania wysokości dostępnych środków 
przeznaczonych na realizację LSR 

 



Konkurs na wybór LSR - komisja 

Komisja ds. wyboru LSR 

– Powoływana przez zarząd województwa 

– Dokonuje wyboru LSR w terminie 4 miesięcy od dnia 
upływu terminu składania wniosków 

– Jej członkami są przedstawiciele zarządu województwa i 
eksperci, stanowiący co najmniej 1/3 składu komisji 

– Na wniosek Ministra Rolnictwa i Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju w jej skład może być powołanych nie więcej niż 2 
przedstawicieli wskazanych przez każdego z tych ministrów 

 



Konkurs na wybór LSR – warunki udziału  
w konkursie 

Wyboru LSR dokonuje się spośród LSR, 
spełniających: 

 - warunki, o których mowa w art. 4 ust. 1-3 
ustawy o rozwoju lokalnym (dot. LGD),  

 - warunki wyboru LSR, o których mowa w 
art. 5 ust. 1 i 2 tej ustawy (obszar LSR) 

 - dodatkowe warunki wyboru określone w 
regulaminie 



Konkurs na wybór LSR – warunki udziału  
w konkursie 

Dodatkowe warunki wyboru określone w regulaminie dotyczą m.in.: 
 Spełnienia wymagań redakcyjno-edytorskich odnośnie LSR 
 Zgodności LSR ze strukturą i wymaganiami stanowiącymi załącznik nr 

3 do regulaminu 
 Zgodności celów LSR z celami określonymi dla RLKS we wszystkich 

programach, o finansowanie z których ubiega się wnioskodawca 
 Określenia powiązania LSR ze strategią rozwoju 

województwa/województw obszaru objętego LSR  
 Zawarcia w LSR informacji o przeprowadzeniu analizy pod kątem 

spełnienia kryteriów kwalifikujących do przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i jej wynikach a w 
przypadku, gdy LSR wymagać będzie przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko, załączeniu do LSR pisemnego 
podsumowania zawierającego informacje, o których mowa w art. 55 
ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) 

 



Wymagania odnośnie LSR 
Struktura LSR zawiera wszystkie elementy wskazane w załączniku nr 3 do regulaminu i jest 
opracowana w oparciu o Poradnik dla lokalnych grup działania w zakresie opracowania 
lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020 oraz wytyczne dotyczące realizacji RLKS w 
danym województwie (jeśli dotyczy) wg poniższego układu: 

 Strona tytułowa 

 Spis treści 

 Rozdział I Charakterystyka LGD 

 Rozdział II Partycypacyjny charakter LSR 

 Rozdział III Diagnoza - opis obszaru i ludności 

 Rozdział IV Analiza SWOT 

 Rozdział V Cele i wskaźniki 

 Rozdział VI Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru 

 Rozdział VII Plan działania 

 Rozdział VIII Budżet LSR 

 Rozdział IX Plan komunikacji 

 Rozdział X Zintegrowanie 

 Rozdział XI Monitoring i ewaluacja 

 Rozdział XII Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 

 Wykaz wykorzystanej literatury 

 Załączniki do LSR  (Procedura aktualizacji LSR, Procedury dokonywania ewaluacji i 
monitoringu, Plan działania, Budżet LSR, Plan komunikacji)   

 



Wymagania odnośnie LSR - cd 

 Tekst LSR wraz z załącznikami nie przekracza 80 stron (120 stron w 
przypadku wielofunduszowych LSR) i spełnia poniższe parametry: 

 format: A4; 

 wielkość czcionki: nie mniejsza niż 11 pt.; 

 odstęp między wierszami: co najmniej 1 wiersz; 

 marginesy: co najmniej 1 cm; 

 forma uniemożliwiająca jego samoistną dekompletację (trwale 
zszyta). 



Dodatkowe warunki udziału w konkursie dla LSR, 
które mają być współfinansowane ze środków 

EFRROW 

LSR zawiera wskazanie grup defaworyzowanych 
(w szczególności w kontekście dostępu do rynku 
pracy), które uzyskają wsparcie w jej ramach oraz 
opis stosowanego podejścia do każdej z tych 
grup; 

50% budżetu LSR przeznaczonego na realizację 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” w ramach 
PROW przeznaczone jest na przedsięwzięcia 
związane z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc 
pracy. 



Konkurs na wybór LSR – uzupełnienia 

Zarząd Województwa pozostawia bez rozpatrzenia wniosek o wybór LSR, 
który: 

 nie został złożony w terminie lub 
 nie zawiera nazwy wnioskodawcy lub  
 nie zawiera adresu wnioskodawcy, a jego ustalenie na podstawie 

posiadanych danych nie jest możliwe lub 
 nie zawiera LSR. 
 

Jeżeli wniosek zawiera braki inne niż określone powyżej lub oczywiste 
omyłki, organizator wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków lub 
poprawienia oczywistych omyłek w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
wezwania.  
Usunięcie braków we wniosku lub poprawienie w nim oczywistych omyłek 
nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji. Przez istotną modyfikację 
wniosku rozumie się zmiany wniosku niebędące następstwem wezwania, 
zmiany LSR niebędące następstwem poprawienia w niej oczywistych omyłek, 
a także uzupełnianie złożonego wniosku o dodatkowe załączniki 
fakultatywne. 
 



Konkurs na wybór LSR – kryteria 
wyboru LSR 

Wyboru LSR dokonuje się przy zastosowaniu kryteriów wyboru jednakowych dla wszystkich 
programów, w ramach których możliwe jest wsparcie instrumentu rozwój lokalny kierowany 
przez społeczność, dotyczących: 

a) charakterystyki obszaru objętego LSR, 
b) reprezentatywności składu rady, 
c) wiedzy i doświadczenia osób zaangażowanych w opracowanie i realizację LSR, 
d) zasad funkcjonowania LGD, 
e) zasad wyboru operacji, 
f) doświadczenia LGD w zakresie realizacji strategii lub projektów o charakterze podobnym 

odpowiednio do LSR lub operacji realizowanych w jej ramach, 
g) jakości diagnozy obszaru objętego LSR, 
h) adekwatności celów i przedsięwzięć określonych w LSR do diagnozy obszaru objętego LSR i 

wniosków wynikających z konsultacji projektu LSR z lokalną społecznością, 
i) zgodności LSR z celami określonymi w programach, 
j) opracowania LSR z udziałem lokalnej społeczności i zasad udziału tej społeczności w realizacji 

LSR, 
k) poprawności określenia wskaźników realizacji LSR i ich adekwatności do celów i 

przedsięwzięć określonych w LSR, 
l) innowacyjnego charakteru LSR, 
m) zintegrowania LSR, 
n) zgodności i komplementarności LSR z innymi dokumentami planistycznymi opracowanymi 

dla obszaru objętego LSR, 
o) monitorowania i oceny przez LGD realizacji LSR, 
p) poziomu zaangażowania w realizację LSR środków innych niż środki przewidziane na 

realizację programu; 

 



Konkurs na wybór LSR - ocena 

Ocenę LSR pod względem spełniania 
kryteriów wyboru przeprowadza 
niezależenie 2 członków komisji, w tym 
ekspert 

 



Konkurs na wybór LSR – minimalna 
liczba punktów 

Maksymalna liczba punktów możliwa do 
otrzymania w ramach oceny: 245 pkt  

Minimalna liczba punktów niezbędnych do 
wyboru LSR: 147 pkt (60% maksymalnej 
liczby punktów) 



Konkurs na wybór LSR – warunkowy 
wybór 

w przypadku gdy LSR uzyskała minimalną liczbę 
punktów niezbędnych do wyboru, ale nie otrzymała 
wymaganego do wyboru minimum punktowego 
dla któregokolwiek z kryteriów, których spełnienie jest 
obowiązkowe dla wyboru LSR oraz są dostępne środki 
na jej realizację możliwy jest jej warunkowy wybór 

W przypadku warunkowego wyboru LSR, umowa 
ramowa jest zawierana pod warunkiem 
wprowadzenia przez LGD w terminie 30 dni od dnia jej 
zawarcia takich zmian, które pozwolą LSR otrzymać 
wymagane minimum punktowe w ramach oceny ww. 
kryteriów 



Umowa o warunkach i sposobie realizacji LSR 
(umowa ramowa) 

Formularz umowy ramowej udostępniany 
jest w dniu ogłoszenia konkursu 

 

Ogłoszenie o konkursie zawiera wskazanie 
miejsca jego udostępnienia 



Dziękuję za uwagę 


