
Załącznik 4 - Budżet LSR w podziale na poszczególne fundusze EFSI i zakresy wsparcia 

W ramach programowania LSR określono planowany budżet na poszczególne zakresy wsparcia tj. 
realizację LSR, współpracę, koszty bieżące i aktywizację.   

Zakres wsparcia 
Wsparcie finansowe (PLN) 

PROW 
RPO PO 

RYBY 
Fundusz 
wiodący 

Razem 
EFSI EFS EFRR 

Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. 
b rozporządzenia nr 1303/2013) 13 000 000  - - -  - 

Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c 
rozporządzenia nr 1303/2013) 260 000   -  - 

Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. 
d rozporządzenia nr 1303/2013) 2 385 000 - - - 2 385 000 - 

Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e 
rozporządzenia nr 1303/2013) 265 000 - - - 265 000 - 

Razem 15 910 000 - - - 2 650 000 -- 

Zgodnie z art. 59 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013 wkład EFRROW oblicza się na podstawie kwoty 
kwalifikowalnych wydatków publicznych. Jednocześnie w przypadku podmiotów sektora finansów 
publicznych poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi maksymalnie 63,63 % kosztów 
kwalifikowalnych, a wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 
36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta. W ramach 
LSR dokonano równego podziału środków LSR na dwa cele ogólne, cel 1 LSR. Konkurencyjność 
gospodarki i tworzenie miejsc pracy 50% środków budżetu oraz cel 2 LSR Wysoka jakość życia 
wzmacniająca związek mieszkańców z miejscem zamieszkania pozostałe 50% budżetu LSR.  W 
ramach celu ogólnego 1. LSR większość środków przeznaczono na przedsięwzięcie NOWE ŹRÓDŁA 
DOCHODU na które przeznaczono 45,4% środków, natomiast 4,6% środków budżetu LSR 
przeznaczono na przedsięwzięcie ROZWÓJ WSPÓŁPRACY I  PRZEDSIĘBIORCZOŚC.  Projekty w 
obu przedsięwzięciach będą tworzyły lub przyczyniały się do powstania miejsca pracy i przyczyniały 
się do utrzymywania istniejących miejsc pracy na obszarze LSR. W ramach celu 2. LSR większość 
15% budżetu LSR środków zaplanowano na projekty w ramach przedsięwzięcia ODNOWA I 
ROZWÓJ WSI I MIAST gdzie beneficjentem będą jednostki sektora finansów publicznych (gminny, 
instytucje kultury, dla której organizatorem jest JST)oraz NGO, związki wyznaniowe. Na POPRAWĘ 
DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ 31,5% budżetu. W ramach kolejnego przedsięwzięcia 
ZASOBY I TRADYCJE KULTUROWE zaplanowano 3,5% budżetu LSR. Beneficjentem projektów 
realizowanych w tym przedsięwzięciu będą mogły być stowarzyszenia, osoby prawne, również gminy, 
instytucje kultury (dla której organizatorem jest JST). LSR zaplanowała realizację dwóch lub więcej 
projektów współpracy, w tym przynajmniej jednego dotyczącego współpracy międzynarodowej 
określając szczegółowo cele i wskaźniki LSR jakie te projekty będą realizować. W ramach 
poddziałania 19.3 zaplanowano zatem wydatkowanie 2% dostępnych środków na projekty 
współpracy. 

 

 

 



TABELA 1 PLAN FINANSOWY W ZAKRESIE PODDZIAŁANIA 19.2 PROW 2014-2020 

 Wkład 
EFRROW 

Budżet 
państwa 

Wkład własny 
będący 

wkładem 
krajowych 
środków 

publicznych 

RAZEM 

Beneficjenci inni niż 
jednostki sektora 

finansów publicznych 
4 708 620  2 691 380   7 400 000 

Beneficjenci będący 
jednostkami sektora 

finansów publicznych 
3 563 280  2 036 720 5 600 000 

Razem 8 271 900 2 691 380 2 036 720  13 000 000  
Źródło: Opracowanie własne 

 


