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ROZDZIAŁ VIII.  Budżet LSR 
 

Ogólna charakterystyka budżetu, w tym wskazanie funduszy EFSI stanowiących źródło finansowania LSR 

w latach 2014-2020 

LSR jest strategią jednofunduszową. 

Nazwa funduszu UE Program Działanie 
Europejski Fundusz 

Rolny na Rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

(EFRROW) 

Program Rozwoju 

Obszarów 
Wiejskich  
na lata 2014-2020 

(PROW) 

Poddziałanie  
19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  
Poddziałanie  
19.3 – Przygotowanie i realizacja działań w zakresie 
współpracy z lokalną grupą działania  
Poddziałanie  
19.4 – Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji 

  

Zasady ustalania kwot: 
 Maksymalna kwota środków działania LEADER na poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” uzależniona jest od liczby ludności 

zamieszkującej obszar objęty LSR, tj. obszar gmin: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo, 
Zawidz, miasto Sierpc, według stanu na dzień 31.12.2013 r., tj. 53 326 osób. 

 Wysokość kosztów na poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy  

z lokalną grupą działania” PROW ustalono zgodnie z dokumentem „Sposób ustalania wysokości 
dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR” na poziomie 2% kwoty limitu przeznaczonej na 

poddziałanie 19.2. 
 Maksymalne kwoty środków na poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących  

i aktywizacji” w odniesieniu do LSR współfinansowanej tylko z jednego EFSI, którym jest 
EFRROW są uzależnione od wysokości środków przewidzianych na poddziałanie 19.2 PROW.  

 Zgodnie z założeniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 50% budżetu 

wskazanego na poddziałanie 19.2 przeznaczono na realizację przedsięwzięć związanych z tworzeniem 
miejsc pracy. 

 W przypadku PROW kwota zaplanowana w ramach LSR obok pomocy przewidzianej na wsparcie 

beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych 
beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej 
współfinansowanie wkładu EFRROW. 
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Krótki opis powiązania budżetu z celami LSR 

CEL OGÓLNY  1. Zrównoważony rozwój sektora mikro i małych przedsiębiorstw na obszarze LSR  

CELE 

SZCZEGÓŁOWE 

1. Wzmocnienie potencjału mikro i małych przedsiębiorstw na obszarze LSR do 2023 roku 
2. Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości mieszkańców na obszarze LSR do 2023 roku 

Opis: Dane statystyczne przedstawione w diagnozie obszaru LGD oraz problemy zgłoszone przez mieszkańców w trakcie ogólnodostępnych spotkań informacyjno-
konsultacyjnych, a także badań ankietowych, wskazują, iż największym czynnikiem mającym wpływ na rozwó j obszaru LSR jest wysoki poziom bezrobocia (23% - 2014 r.), 
duży poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz niski potencjał do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Obszar ma charakter typowo rolniczy, jednak w obliczu spadku 

rentowności i opłacalności działalności rolniczej, coraz więcej osób pracujących w gospodarstwach rolnych jest zmuszonych do szukania zatrudnienia poza rolnictwem lub 
tworzenia działalności gospodarczych nierolniczych. Ze względu na te niekorzystne warunki konieczna jest interwencja z EFSI, która wpłynie na poprawę lokalnych warunki 
na rynku pracy, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, tworzenie nowych miejsc pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób z grup defaworyzowanych, tzn. znajdujących się  

w trudnej sytuacji na rynku pracy.  
Wsparcie z PROW 2014-2020 w formie premii na zadania w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (przedsięwzięcie 1.2.1), skierowane w szczególności do osób  
z grup defaworyzowanych na rynku pracy oraz wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw (przedsięwzięcie 1.1.1), przyczynią się do powstania nowych miejsc pracy na 

obszarze LSR oraz wzmocnienia konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw. 
 

Premiowane będą projekty, w ramach których wkład własny Beneficjenta przekracza intensywność pomocy: 

10 pkt – wnioskodawca zakłada wyższy poziom wkładu własnego niż minimalny wkład określony w LSR o minimum 5% 

5 pkt – wnioskodawca zakłada wyższy poziom wkładu własnego niż minimalny wkład określony w LSR o minimum 2% 
0 pkt – wnioskodawca nie zakłada wyższego poziomu wkładu własnego niż minimalny wkład określony w LSR. 

Wysokość dostępnych środków: 3 500 000 PLN 

 

CEL OGÓLNY  2. Poprawa jakości życia na obszarze LSR  

CELE 

SZCZEGÓŁOWE 

1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury na obszarze LSR do 2023 roku  
2. Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców na obszarze LSR do 2023 roku 

3.  Aktywizacja lokalnej społeczności do 2023 roku 

Opis: Standard życia mieszkańców obszaru LGD „Sierpeckie Partnerstwo” jest nadal na dość niskim poziomie. Mimo szeregu inwestycji wykonanych przez lokalne 
samorządy w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej, mieszkańcy wskazywali na konieczność dalszych inwestycji w tym zakresie. Poprawa standardu życia na 

obszarze LSR będzie miała formę inwestycji infrastrukturalnych. Poprzez ich realizację podniesie się standard życia mieszkańców, a jednocześnie zwiększy się atrakcyjność 
gospodarcza, turystyczna i społeczna obszarów objętych LSR.  
Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców na obszarze LSR jest warunkiem koniecznym do rozwoju społeczno-gospodarczego, a co za tym idzie także do poprawy 

jakości życia jego mieszkańców. Podnoszenie poziomu kapitału społecznego na obszarze LSR będzie odbywało się poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej  
w aspektach środowiskowych, a także działań w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców obszaru LSR, w szczególności osób zagrożonych ubóstwem  
i wykluczeniem społecznym. 
 

W przypadku przedsięwzięcie 2.2.1. „Kapitał ludzki społeczności sierpeckiej” premiowane będą projekty, w ramach których wkład własny Beneficjenta przekracza 

intensywność pomocy: 

10 pkt – wnioskodawca zakłada wyższy poziom wkładu własnego niż minimalny wkład określony w LSR o minimum 5% 

5 pkt – wnioskodawca zakłada wyższy poziom wkładu własnego niż minimalny wkład określony w LSR o minimum 2% 
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0 pkt – wnioskodawca nie zakłada wyższego poziomu wkładu własnego niż minimalny wkład określony w LSR. 

Wysokość dostępnych środków: 3 100 000 PLN (działanie 19.2), 450 000 PLN (Aktywizacja), 140 000 PLN (Projekt współpracy) 

 

CEL OGÓLNY  3. Odnowa i zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Sierpeckiego Partnerstwa 

CELE 

SZCZEGÓŁOWE 

1. Odnowienie lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego na obszarze LSR do 2023 roku  

2. Wypromowanie zasobów lokalnych obszaru LSR do 2023 roku 

Opis: Teren LGD charakteryzuje się bogatym dziedzictwem kulturowym, czego dowodem są zachowane zabytki, tradycyjna wiejska architektura oraz kultywowane tradycje 
przez lokalne zespoły artystyczne i tradycyjne organizacje typu koła gospodyń wiejskich oraz ochotnicze straże pożarne. O ile stan zabytków sakralnych jest dobry, młyny 

wodne, a zwłaszcza zabytkowe zespoły parkowo-dworskie wymagają renowacji. 
Z przeprowadzonego badania ankietowego w zakresie potrzeb i problemów mieszkańców obszaru objętego LSR oraz konsultacji wynika, iż dziedzictwo lokalne jest słabo 
zadbane. Słabe jest również jego wykorzystanie oraz promocja. Oferta kulturalna i rekreacyjna, zdaniem mieszkańców, jest słabo rozwinięta 

Na obszarze LGD „Sierpeckie Partnerstwo” funkcjonują organizacje z sektora społecznego zarejestrowane w KRS lub w ewidencji starosty, koła gospodyń wiejski, które  
w ostatnich latach się reaktywują, nie rejestrując jednak swojej działalności. Aktywność organizacji byłaby większa gdyby otrzymywały więcej wsparcia organizacyjno-

finansowego. 
Realizacja przedsięwzięcia 3.1 nastąpi poprzez zachowania dziedzictwa lokalnego np. restauracja lub renowacja obiektów zabytkowych. Operacje w ramach tego 
przedsięwzięcia będą mogły realizować w szczególności przez kościoły i związki wyznaniowe jednostki sektora finansów publicznych. 

Przedsięwzięcie3.2 będzie realizowane poprzez inicjatywy oddolne, promujące lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz inne atrakcje turystyczne  
i produkty lokalne. 
 

W przypadku obu przedsięwzięć premiowane będą projekty, w ramach których wkład własny Beneficjenta przekracza intensywność pomocy: 

10 pkt – wnioskodawca zakłada wyższy poziom wkładu własnego niż minimalny wkład określony w LSR o minimum 5% 

5 pkt – wnioskodawca zakłada wyższy poziom wkładu własnego niż minimalny wkład określony w LSR o minimum 2% 
0 pkt – wnioskodawca nie zakłada wyższego poziomu wkładu własnego niż minimalny wkład określony w LSR. 

Wysokość dostępnych środków: 360 000 PLN 
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