
LGD "DWIE RZEKI" – OD STRATEGII DO DZIAŁANIA
Grzegorz Grześkiewicz – Prezes Zarządu LGD
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Założenia Lokalnej Strategii Rozwoju
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Lokalna Strategia Rozwoju

• Obszar działania Lokalnej Grupy Działania

• Kierunki działania Lokalnej Grupy Działania na lata 2017-2023

• Diagnoza obszaru objętego LSR

• Cele, wskaźniki, rezultaty

• Plan działania (wdrażanie założeń LSR)

• Sposób wyboru i oceny projektów

• Kryteria wyboru

• Budżet
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Obszar działania

• Błonie

• Bocianowo

• Śródmieście

• Okole

• Wilczak

• Stary Fordon

• Nowy Fordon 
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Grupy docelowe

• osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z 
obszarów miast powyżej 20 tys. mieszkańców objętych Lokalnymi 
Strategiami Rozwoju

• otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia 
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w tym 
osoby pełniące obowiązki opiekuńcze)
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Grupy defaworyzowane

• Osoby 50+ (bezrobotne, w kontekście aktywizacji społeczno-
zawodowej),

• Osoby niepełnosprawne,

• Osoby samotnie wychowujące dzieci, w tym osoby z trudnościami 
opiekuńczo-wychowawczymi,

• Dzieci i młodzież zagrożona ubóstwem i wykluczeniem społecznym,

• Osoby starsze 60+ (w kontekście aktywizacji społeczno-obywatelskiej).
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Projekty grantowe, operacje
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Projekty grantowe

• Dofinansowanie, które Beneficjent będący LGD (Grantodawca) udziela 
wybranym przez siebie podmiotom (Grantobiorcom)

• 50 tys. zł - w przypadku grantu zakładającego wyłącznie wzrost aktywności 
społecznej

• 150 tys. zł - w przypadku grantu zakładającego efektywność 
zatrudnieniową

• Maksymalny poziom dofinansowania całkowitych wydatków 
kwalifikowanych wynosi 85%. Wkład własny może być wniesiony w formie 
finansowej lub rzeczowej.
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Proces przyznawania grantu

• Warunkiem przyznawania grantów przez LGD jest uzyskanie 
dofinansowania przez LGD dla projektu grantowego.

• LGD ogłasza nabór dla Grantobiorców.

• Wnioski przygotowuje się na uproszczonym formularzu.

• Grantobiorców wybiera Rada na podstawie złożonych wniosków wg 
kryteriów wyboru.

• Grant przyznawany jest na podstawie umowy o powierzenie grantu.

• Granty rozliczane będą z „efektów” na zasadach uproszczonych.
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Projekty podmiotów innych niż LGD

• Projekty realizowane indywidualnie w ramach wniosków składanych 
przez Beneficjentów innych niż LGD i wybieranych przez organ 
decyzyjny (Rada), a następnie przedkładanych do weryfikacji do 
samorządu województwa

• Minimalna wartość projektu: 100 tys. zł.

• Maksymalny poziom dofinansowania całkowitych wydatków 
kwalifikowanych wynosi 85%.
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Dofinansowanie na operacje

• Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na projekty 
realizowane przez podmioty inne niż LGD.

• Wniosek o udzielenie wsparcia składany jest przez wnioskodawców 
bezpośrednio do LGD.

• Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać przygotowany za 
pomocą Generatora Wniosków.

• Wybór projektu dokonywany jest przez LGD. 

• Oceny zgodności projektu z LSR i RPO WK-P oraz wyboru projektów 
dokonuje się w 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu 
składania wniosków o udzielenie wsparcia.

• Zarząd Województwa dokonuje weryfikacji oceny a następnie zawiera z 
Beneficjentami umowy o dofinansowanie.

• Projekty rozliczane są na zasadach ogólnych.
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Lokalne Kryteria Wyboru - merytoryczne

Oceniane są:

• Uzasadnienie potrzeby realizacji operacji oraz zasadność wyboru 
grupy docelowej

• Cel operacji oraz poprawność doboru wskaźników

• Trafność doboru zadań i opis zadań w kontekście osiągnięcia 
celów/wskaźników operacji

• Budżet - niezbędność wydatków do realizacji zaplanowanych działań

• Potencjał i doświadczenie wnioskodawcy i partnera/ów 
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Lokalne Kryteria Wyboru - premiujące

• Preferuje się wnioskodawców korzystających ze wsparcia Biura LGD w 
zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy.

• Preferuje się objęcie wsparciem przynajmniej jednej z grup 
defaworyzowanych wskazanych w LSR.

• Preferuje się operacje realizowane na obszarze objętym Gminnym 
Programem Rewitalizacji i z nim zgodne.

• Preferowane będą operacje, które będą innowacyjne w jednym z 
wymiarów: uczestnika projektu, sposobu rozwiązania problemu, formy 
wsparcia. 

• Preferuje się wnioskodawców posiadających min. 3 letnie doświadczenie w 
realizacji zadań o podobnym charakterze na obszarze LSR.

• Preferuje się operacje, w których wkład własny przekracza intensywność 
pomocy określoną dla danej operacji.
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Rada – organ decyzyjny

• Do wyłącznej właściwości Rady należy wybór operacji oraz ustalenie 
kwoty wsparcia.

• Rada dokonuje oceny wniosków o przyznanie pomocy pod kątem 
zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju, RPO WK-P oraz kryteriami 
wyboru określonymi w procedurze wyboru operacji.

• Rada liczy nie mniej niż 4 osoby i nie więcej niż 15. 

• W Radzie muszą być zachowane parytety określone w Lokalnej 
Strategii Rozwoju tj. w składzie Rady znajdują się: przedsiębiorcy, 
kobiety i osoby poniżej 35 roku życia. 

• Żadna z grup interesu nie może posiadać więcej niż 49% praw głosu, a 
sektor publiczny stanowi mniej niż 30% składu Rady.
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Typ beneficjentów

• Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 
prowadzących działalność gospodarcza lub oświatową na podstawie 
odrębnych przepisów).
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Cele Lokalnej Strategii Rozwoju
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Cele LSR

• 1.1 Aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa

• 1.2 Aktywizacja społeczno-obywatelska

• 1.3 Aktywizacja społeczno-gospodarcza
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CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1

Podniesienie aktywności mieszkańców z wykorzystaniem form 
aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, w tym aktywizacja 
społeczno-zatrudnieniowa i aktywizacja zgodna z Gminnym 
Programem Rewitalizacji.

Działania:

• kursy, szkolenia, poradnictwo, wsparcie psychologiczne, staże 
zawodowe, 

• w tym w formach klubów pracy, klubów samopomocy, świetlic 
środowiskowych.

18



CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2

Podniesienie poziomu aktywności społecznej i obywatelskiej, 
społeczności Miasta Bydgoszczy objętej Lokalną Strategią Rozwoju.

Działania:

• aktywizujące z zakresu pozaszkolnych i pozasystemowych formach 
edukacyjnych,

• prozdrowotne z zakresu sportu i rekreacji ruchowej,

• kulturalne i z zakresu dziedzictwa lokalnego,

• w zakresie kreowania liderów społeczności lokalnej, 

• w zakresie inicjowania i realizowania inicjatyw lokalnych.
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CEL SZCZEGÓŁOWY 1.3

Podniesienie poziomu aktywności społeczno-gospodarczej 
społeczności Miasta Bydgoszczy objętej Lokalną Strategią Rozwoju, w 
tym wsparcie w zakresie rozwoju gospodarki społecznej i 
przedsiębiorczości społecznej.

Działania:

• skoleniowe, doradcze i warsztatowe działania w zakresie promocji 
przedsiębiorczości i rozwoju postaw przedsiębiorczych,

• szkoleniowe, doradcze i warsztatowe działania w zakresie ekonomii 
społecznej, w tym przedsiębiorczości społecznej.
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Założone wskaźniki
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Przykładowe wskaźniki z LSR

• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
uczestniczących w formach aktywizacji społecznej i zawodowej – 124 osoby

• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
uczestniczących w pozaszkolnych i poza systemowych formach edukacyjnych i 
wychowawczych – 420 osób

• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
uczestniczących w prozdrowotnych formach rekreacji ruchowej, sportu i 
edukacji zdrowotnej – 315 osób

• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
uczestniczących aktywizacji społecznej prowadzonej w formach kulturalnych i 
wykorzystaniem dziedzictwa lokalnego – 270 osób

• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, liderów 
społeczności lokalnej przeszkolonych w trakcie realizacji LSR – 105 osób

• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
uczestniczących w szkoleniach i doradztwie z zakresu przedsiębiorczości i 
rozwoju postaw przedsiębiorczych – 227 osób
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Budżet Lokalnej Strategii Rozwoju
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Budżet LSR - 5 553 672,64 zł

• 1.1 – 1 860 000,00 zł

• 1.2 – 2 775 000,00 zł

• 1.3 – 918 672,64 zł

33%

50%

17%
Cel 1.1

Cel 1.2

Cel 1.3
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Dziękuję za uwagę
g.grzeskiewicz@lgd.bydgoszcz.pl
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