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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 
 

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn, tel./fax: 81 50 16 140, www.zielonypierscien.eu 

14 maja 2019 r. 

Działania w województwie 
lubelskim w latach 2009-2019.  

Dokument ten zostanie przy-
gotowany na przełomie marca 
i kwietnia 2020 r. i będzie za-
wierał nie tylko analizy z do-
tychczasowej działalności lu-
belskich LGD, ale także wnioski 
i rekomendacje w sprawie 
funkcjonowania instrumentu 
LEADER oraz działalności LGD 
na obszarze województwa 
lubelskiego w następnym 
okresie programowania 2021-
2027. Ukaże się on w formie 
wydawnictwa sygnowanego 
przez Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie. 

Lubelska Sieć Lokalnych Grup 
Działania w październiku 2019  

w Tarnowie), dr Leszka Leśniaka i 
Adama Dąbrowskiego.  

Ich wyniki znajdą się w eksperty-
zie/raporcie poświęconym efek-
tom działalności Lokalnych Grup  

Jaki LEADER w  
latach 2021-2027? 

To był jeden z głównych tematów na spotkaniu 
Lubelskiej Sieci Lokalnych Grup Działania w 
sprawie dotychczasowej działalności LGD i wie-
lofunduszowości LEADERa w następnym okre-
sie programowania w latach 2021-2027. 

Przedstawiciele 19 Lokalnych Grup Działania 
(LGD) z Lubelszczyzny oraz beneficjenci, którzy 
realizowali projekty finansowane z inicjatywy 
LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007-2013 i PROW 2014-2020, spotka-
li 

-li się 20 lutego br. w Zespole Szkół Rolniczych w 
Pszczelej Woli, aby wziąć udział w badaniach foku-
sowych (dyskusji tematycznej w gru-
pach). Tematyka badań dotyczyła określenia roli i 
znaczenia LGD w rozwoju potencjału gospodar-
czego i społecznego obszarów wiejskich woje-
wództwa  

- wództwa lubelskiego oraz sformu-
łowania oczekiwań LGD  odnośnie 
przyszłego okresu programowania.  

Badania były prowadzone przez 
ekspertów z uczelni krakowskich, tj. 
dr hab. Piotra Nowaka (prof. Uni-
wersytet Jagielloński), dr Małgorza-
tę Bogusz (Uniwersytet Rolniczy w 
Krakowie), dr Krystynę Vinohrad-
nik 

- tę Bogusz (Uni-
wersytet Rolniczy 
w Krakowie), dr 
Krystynę Vi-
nohradnik  (Pań-
stwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa  

zabrała głos w kontekście trwającej dyskusji na 
poziomie krajowym i w województwie lubelskim 
na temat formuły wdrażania inicjatywy LEADER 
(Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność) w 
latach 2021-2027. Jednogłośnie wyraziła goto-
wość do wdrażania inicjatywy LEADER w modelu 
wielofunduszowym w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego tak jak to odbywa się obec-
nie w dwóch województwach: kujawsko-
pomorskim i podlaskim. W tych regionach lokalne 
strategie rozwoju są obecnie finansowane z kilku 
wybranych funduszy: Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW), Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego (EFMR).  

Zarówno samorządy jak i mieszkańcy tych woje-
wództw wskazują na duże korzyści jakie wielofun-
duszowy model LEADER przyniósł dla lokalnych 
społeczności i gospodarki w tych regionach. 

Reprezentanci lubelskich Lokalnych Grup Działania 
(LGD) w dniu 24 lutego 2020 r. zostali zaproszeni 
na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Śro-
dowiska Sejmiku Województwa Lubelskiego.  

Podczas obrad radni zapoznali się z informacją na 
temat działalności lubelskich LGD w latach 2009-
2019 oraz z formułą wielofunduszowego wdraża-
nia 
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- nia Lokalnych Strategii 
Rozwoju w ramach instru-
mentu RLKS – Rozwój Lokal-
ny Kierowany przez Społecz-
ność.  

Przypomnijmy, że na obsza-
rach wiejskich województwa 
lubelskiego (w miejscowo-
ściach do 20 tys. mieszkań-
ców) działają 22 LGD, które (Ciąg dalszy na str. 2) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wsparcie na 
Zobacz zmiany!  

Od 17 marca br. obowiązują zmiany w kry-
teriach oceny wniosków na wsparcie pod-
jęcia działalności gospodarczej.  

Informujemy, że zmiany w Lokalnej Strategii 
Rozwoju przyjęte przez ostatnie Walne Zebra-
nie członków LGD, zostały zaakceptowane 
przez Zarząd Województwa Lubelskiego 17 
marca 2020 r. i od tego dnia wchodzą one w 
życie. 

Jedną ze zmian są modyfikacje w kryteriach 
wyboru projektów dotyczących rozpoczęcia 
działalności gospodarczej. Kryteria po zmia-
nach w tym działaniu zobacz: TUTAJ. 

W działaniu na podjęcie działalności gospo-
darczej do oceny i wyboru wniosków ustalono 
dziewięć kryteriów. Oceniane wnioski mogą 
otrzymać maksymalnie 12 pkt. Minimalna 
liczba punktów niezbędna do wyboru wnio-
sku wynosi 6. 

Zmiany wprowadzono w punktacji w trzech 
dotychczas obowiązujących kryteriach, tj. w 
kryterium: „status wnioskodawcy”, „bezro-
botni z grup defaworyzowanych” oraz „rodzaj 
preferowanej działalności”. W tych kryteriach 
będzie można zdobyć mniej punktów niż  

KOLEJNE 
ZMIANY W 
LSR   

Walne Zebranie Członków 
przyjęło zmiany w Lokalnej 
Strategii Rozwoju. 
 

Walne Zebranie Członków 
(WZC) Lokalnej Grupy Działania 
„Zielony Pierścień”, które od-
było się 24 lutego br. w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Koń-
skowoli, dokonało zmian w 
Lokalnej Strategii Rozwoju 
(LSR) i w załącznikach. 

Wprowadzone zmiany dotyczą 
przede wszystkim: (a) modyfi-
kacji kryteriów wyboru wnio-
sków w działaniu na podejmo-
wanie działalności gospodar-
czej oraz (b) przesunięcia środ-
ków między przedsięwzięciami. 

Zmiany wejdą w życie po za-
warciu aneksu do umowy ra-
mowej w/s wdrażania LSR z 
Zarządem Województwa Lu-
belskiego. 

 
 

Jaki LEADER  
w latach 2021-2027?  

 

m.in. aktywizują społeczności wiejskie oraz 
wspierają i finansują lokalne przedsięwzięcia 
społeczno-gospodarcze mieszkańców głównie 
z działania LEADER Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. 

Organizacje te działają jako stowarzyszenia i 
zrzeszają lokalne samorządy, organizacje poza-
rządowe, przedsiębiorców, rolników, aktyw-
nych mieszkańców i grupy nieformalne anga-
żujące się na rzecz swoich społeczności. Na 
liście ich członków jest ponad 2,2 tys. osób 
fizycznych i prawnych, w tym blisko 500 orga-
nizacji pozarządowych. Swoją działalnością 
obejmują 193 gminy z Lubelszczyzny. 

Przewiduje się, że do 2022 r. LGD wybiorą do 
dofinansowania około 3 tys. projektów na ob-
szarach wiejskich. Dzięki temu powstanie m.in. 
wiele lokalnych świetlic, miejsc rekreacji, mała 
infrastruktura turystyczna i 900 miejsc pracy. 

 
 

START  
 

 

dotychczas. 

Wprowadzono także zupełnie dwa nowe 
kryteria, tj.: „stały meldunek na obszarze 
LSR” (kryterium preferuje wnioskodaw-
ców, którzy na dzień złożenia wniosku 
mają stały meldunek na obszarze LSR 
dłużej niż 12 miesięcy)  oraz „wsparcie na 
rynku pracy młodych przedsiębiorczych 
osób” (kryterium preferuje wnioskodaw-
ców do 35 roku życia). 

Nowe zasady punktacji będą obowiązywać 
w najbliższym naborze wniosków na pod-
jęcie działalności gospodarczej, który pla-
nujemy ogłosić i przeprowadzić w tym 
półroczu. 

 

http://www.zielonypierscien.eu/leader-2014-2020/przedsiewziecia-i-lokalne-kryteria-wyboru-operacji/tworzenie-firm-start-up/kryteria-wyboru639
http://www.zielonypierscien.eu/aktualnosci/zmiany-w-lsr

