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Wniosek w zakresie dokonania zmiany kryteriów 

 dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD 

 

W związku z wejściem w życie w dniu 10 września 2020 r. rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz 

Wytycznej nr 7/1/2020 (zastępującej wytyczną nr 6/4/2017) Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania 

zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, a także zaistniałej 

sytuacji epidemiologicznej zwraca się z prośbą o dokonanie aktualizacji  kryteriów wyboru 

określonych w LSR.  Proponuje się dokonanie następujących zmian: 

- przedsięwzięć: 1.1.7 „Tworzenie komercyjnych produktów turystycznych” – usunięcie 

kryterium: Operacja zakłada utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy. 

- przedsięwzięcie 1.1.8 „Podejmowanie działalności gospodarczej w branży turystycznej 

i około turystycznej” - usunięcie kryterium: Operacja zakłada utworzenie więcej niż 1 miejsca 

pracy. 

- przedsięwzięcie 1.1.9 „Podejmowanie działalności gospodarczej przez kobiety” - usunięcie 

kryterium: Operacja zakłada utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy.  

Ponadto w związku z usunięciem w LSR przedsięwzięcia 1.1.3 „Inkubator przetwórstwa” 

proponuje się usunięcie kryteriów wyboru dla w/w przedsięwzięcia.  

Uzasadnienie: 

Proponowane zmiany kryteriów wyboru wynikają ze zmiany rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz 

Wytycznej nr 7/1/2020 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 



Powyższe proponowane zmiany w kryteriach nie będą miały odzwierciedlenia  

w jakości Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w stosunku do 

diagnozy obszaru. 

 

Powyższe zmiany nie wpłyną na osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników produktu, 

rezultatu i oddziaływania oraz nie wpłyną negatywnie na realizację LSR oraz efekty jej 

wdrażania. 

 

 

 


