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Zakres wspierania lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich 

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie 
1. wzmocnienia kapitału społecznego, w tym
- podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian  klimatycznych, także z 
wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 
2. rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR przez
 - podejmowanie działalności gospodarczej 
- tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych przez przedsiębiorstwa 
spożywcze, w których jest prowadzona działalność w  zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji 
żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym 
podstawą działalności tego przedsiębiorstwa jest przetwarzanie) 
- rozwijanie działalności gospodarczej 
- podnoszenie kompetencji osób podejmujących lub rozwijających działalność gospodarczą oraz tworzących lub 
rozwijających inkubatory przetwórstwa lokalnego produktów rolnych 
3. wspierania współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze
wiejskim objętym LSR: 
- w ramach krótkich łańcuchów dostaw 
- w zakresie świadczenia usług turystycznych 
- w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych, w tym usług turystycznych 
4. rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie
lub modernizacji targowisk 
5.  zachowania dziedzictwa lokalnego 
6. budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub
rekreacyjnej, lub kulturalnej 
7. budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie
obiektów użyteczności publicznej w których świadczone są usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-
wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas 
dojazdu do tych obiektów 
8. promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Kto może ubiegać się o pomoc -beneficjenci: 

osoba fizyczna, która 
- jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
- jest pełnoletnia 
- ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR lub adres, pod którym wykonuje  działalność 
gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  znajduje się na 
obszarze wiejskim objętym LSR 
osoba prawna 
z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim 
objętym LSR 
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 
której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze 
wiejskim objętym LSR, z tym, że spółka kapitałowa w organizacji może się ubiegać się wyłącznie o pomoc na 
podejmowanie działalności gospodarczej  

 


