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SZKOLENIE

SMART VILLAGE - koncepcja Rozwoju Obszarów Wiejskich
(przypomnienie zasad wdrażania projektów grantowych w kontekście zmian związanych z nowym 
zakresem wsparcia dot. koncepcji smart village)

Hotel InVite Wrocław, 31.05.2022 r.

1) wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie 
ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;

4) rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub 
modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich;

5) zachowania dziedzictwa lokalnego;

6) rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;

7) budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, 
zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych 
albo

b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów;

8) promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

9) oddolnych i lokalnych koncepcji rozwoju wsi, mających na celu wypracowanie efektywnych i 

niestandardowych rozwiązań lokalnych problemów miejscowości wiejskich dzięki innowacyjnemu podejściu, 

zwanych dalej „koncepcjami inteligentnych wsi” 
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Forma wsparcia

Pomoc ma formę refundacji części lub całości kosztów 

kwalifikowalnych.  

W przypadku koncepcji SV pomoc ma formę płatności 

ryczałtowej.

Pomoc jest udzielana w formie grantów. 

W przypadku projektów grantowych pomoc jest 

wypłacana, jeżeli ponadto granty zostały udzielone 

grantobiorcom na podstawie umowy o powierzenie 

grantu.
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• Osoby fizyczne – pełnoletni obywatele państwa członkowskiego UE, 
- mający miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR (w przypadku gdy 
osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 
584, z późn. zm.) albo
- mający miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, 
wpisanym do CEIDG, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR (w przypadku gdy 
osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ww. 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

• Osoby prawne, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału 
znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR (m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem 
województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, 
spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe)

• Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy 
przyznają zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na 
obszarze wiejskim objętym LSR. 
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Grantobiorca

Jeśli Grantobiorcą jest osoba fizyczna: 

▪ Miejsce zamieszkania osoby fizycznej znajduje się na 

obszarze wiejskim objętym LSR 

▪ Grantobiorca jest obywatelem państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej

▪ Grantobiorca jest pełnoletni

Jeśli Grantobiorcą jest osoba prawna

▪ Siedziba / oddział osoby prawnej, znajduje się na 

obszarze wiejskim objętym LSR (nie dotyczy gmin),

Ww. wymóg dot. siedziby nie dotyczy Grantobiorcy, 

który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej 

struktury organizacyjnej powołał jednostki 

organizacyjne, takie jak sekcje lub koła, jeżeli obszar 

działalności Grantobiorcy i jego jednostki 

organizacyjnej pokrywa się z obszarem wiejskim 

objętym LSR, a realizacja zadania, na które jest 

udzielany grant, jest związana z przedmiotem 

działalności danej jednostki organizacyjnej.) 
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Grantobiorca 

c.d.

Grantobiorcą jest inny podmiot niżWojewództwo.

Jeśli Grantobiorcą jest jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa 

przyznaje zdolność prawną

- Siedziba / oddział jednostki organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa 

przyznaje zdolność prawną, znajduje się na obszarze 

wiejskim objętym LSR

Grantobiorca, realizujący zadanie w ramach projektu 

grantowego nie wykonuje działalności gospodarczej 

(wyjątek stanowi Grantobiorca, który zgodnie ze swoim 

statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej 

powołał jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub 

koła). Może on wykonywać działalność gospodarczą, 

jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielany grant, 

nie jest związana z przedmiotem tej działalności ale jest 

związana z przedmiotem działalności danej jednostki 

organizacyjnej Grantobiorcy.
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Pomoc jest przyznawana 
podmiotowi, któremu został

nadany numer identyfikacyjny
w trybie przepisów o krajowym 

systemie ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rolnych 

oraz ewidencji wniosków o 
przyznanie płatności. 

Zgodnie ze stanowiskiem ARiMR 
ww. warunek nie dotyczy 

Grantobiorców.
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1) koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane 

z innych środków publicznych;

Wyjątek: operacja realizowana przez JSFP lub organizację
pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. 

poz. 60 i 573), zwaną dalej „organizacją pozarządową” 

w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z art. 59 ust. 8 

rozporządzenia nr 1305/2013 (Wydatki współfinansowane przez 

EFRROW nie są współfinansowane w drodze wkładu z funduszy 

strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego 

unijnego instrumentu finansowego);
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2) operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a 

wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z ZRF, w tym poniesienie przez 

beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku 

o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi 

w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 

30 czerwca 2024 r.;

3) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację
inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja 

dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie 

liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany 

poza tym obszarem;

9

Warunki 

kwalifikowalności 

(4)

4) inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach 
operacji będą realizowane na nieruchomości będącej 
własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o 
przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku 
o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji 
operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia 
trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (nie dot. 
LGD w projekcie grantowym ale dot. Grantobiorcy z 
wyjątkiem koncepcji inteligentnych wsi)

5) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż
50 tys. zł, a w przypadku koncepcji inteligentnych wsi – 20 tys. 
zł, maksymalna 300 tys. zł; 

6) podmiot ubiegający się o wsparcie:

a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o 
charakterze podobnym do operacji, którą zamierza 
realizować, lub

b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, 
którą zamierza realizować, lub

c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu 
operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą
fizyczną, lub 

d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu 
operacji, którą zamierza realizować;

(nie dot. LGD w projekcie grantowym ale dot. 
Grantobiorcy z wyjątkiem koncepcji inteligentnych wsi)) 10
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Warunki 

kwalifikowalności 

(5)

7) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków 
publicznych.

8) została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane 
przepisami odrębnymi (nie dotyczy koncepcji 
inteligentnych wsi).

9) W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych 
w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-
finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych 
kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy 
ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową
tych kosztów (nie dotyczy koncepcji inteligentnych wsi).

10) Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów 
inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie 
liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej 
realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim 
objętym LSR.

Wyboru Grantobiorców LGD dokonuje po analizie 
poszczególnych wniosków o powierzenie grantów i zadań
określonych w tych wnioskach w kontekście przyszłej 
oceny racjonalności dokonywanej przez ZW w stosunku 
do wniosku o przyznanie pomocy. Ocena racjonalności 
nie dotyczy koncepcji inteligentnych wsi.
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12

granty zostaną udzielone 
grantobiorcom na podstawie 
umowy o powierzenie grantu, 

do wysokości limitu, który 
wynosi 120 tys. złotych na 
jednego grantobiorcę w 

ramach projektów grantowych 
realizowanych przez daną LGD; 

suma grantów planowanych do 
udzielenia jednostkom sektora 

finansów publicznych w 
ramach danego projektu 

grantowego nie przekracza 
20% kwoty pomocy na ten 

projekt; 
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Warunki 

kwalifikowalności 

(7)

Każdy grantobiorca spełnia warunki określone w § 3 ust. 1 
lub 4 i § 4 ust. 1 pkt 4 i 7 rozporządzenia LSR oraz nie 
wykonuje działalności gospodarczej, z tym że w przypadku 
grantobiorcy, który: 

a) realizuje zadanie w ramach projektu grantowego w 
zakresie Koncepcji SV, spełnienie warunków określonych 
w § 4 ust. 1 pkt 4 i 7 nie jest wymagane, 

b) zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury 
organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne, takie jak 
sekcje lub koła, pomoc jest przyznawana, nawet gdy: 

– warunek określony w § 3 ust. 1 pkt 2 nie jest spełniony, 
jeżeli obszar działalności grantobiorcy i jego jednostki 
organizacyjnej pokrywa się z obszarem wiejskim objętym 
LSR, a realizacja zadania, na które jest udzielany grant, jest 
związana z przedmiotem działalności danej jednostki 
organizacyjnej, 

– grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli 
realizacja zadania, na które jest udzielany grant, nie jest 
związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana 
z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej 
grantobiorcy; 
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Koszty 
planowane do 

poniesienia 
przez 

grantobiorcę

Koszty które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do 
osiągnięcia jej celu oraz racjonalne i obejmują koszty:

1) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 
1305/2013, takie jak: honoraria architektów, inżynierów, 
opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie 
zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym 
studia wykonalności; 

2) zakupu robót budowlanych lub usług,

3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz 
zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie 
autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub 
nieruchomości,

5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku 
operacji w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego –
również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących 
eksponaty,

6) zakupu rzeczy innych niż wyżej wymienione, w tym 
materiałów,

7) podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c 
rozporządzenia nr 1303/2013 (podatek od wartości dodanej 
(VAT), z wyjątkiem podatku którego nie można odzyskać na 
mocy prawodawstwa krajowego VAT)

Ww. warunek nie dotyczy koncepcji inteligentnych wsi. 14
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Po zakończeniu naboru wniosków o powierzenie grantów LGD przystępuje do wyboru Grantobiorców, z tym 
że:

▪ wniosek Grantobiorcy podlega ocenie zgodności z LSR przede wszystkim poprzez ocenę zgodności z 
zakresem projektu grantowego, w ramach którego ma być realizowane zadanie przez Grantobiorcę, art. 21 
ust. 2 ustawy RLKS stosuje się odpowiednio,

▪ przed rozpoczęciem wyboru Grantobiorców należy dokonać wstępnej oceny wniosków o powierzenie 
grantów, pod kątem spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie 
grantów,

▪ wyboru Grantobiorców dokonuje Rada LGD,

▪ w kartach oceny dotyczących wyboru Grantobiorców (procedurach LGD) konieczne jest uwzględnienie 
punktów kontrolnych, które zostały ujęte w Załączniku nr 3 do Wytycznych,

▪ przekazywana do Grantobiorcy informacja o wyniku wyboru, musi zawierać pouczenie o możliwości 
wniesienia odwołania wraz ze wskazaniem warunków, trybu i podmiotu, do którego należy wnieść
odwołanie.

Powyższe informacje powinny być zawarte w załącznikach nr 8 i 9 do umowy ramowej oraz upublicznione na 
stronie internetowej LGD.
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Procedury 

oceny i wyboru 

Grantobiorców 

oraz oceny 

realizacji 

projektu 

grantowego

Terminy przyjęte w procedurach wyboru Grantobiorców, 
przed podjęciem ostatecznej decyzji przez Radę LGD, 
muszą przewidywać czas potrzebny na rozpatrzenie 
ewentualnych odwołań Grantobiorców.

Po dokonaniu wyboru Grantobiorców (w tym zakończeniu 
ewentualnej procedury odwoławczej) LGD może:

▪ zawrzeć z Grantobiorcą umowę o powierzeniu grantu, 
wówczas istotne jest aby umowa zawierała klauzulę
warunkowości zawarcia tej umowy (umowa będzie 
realizowana w zakresie i na kwotę określoną w umowie 
pod warunkiem, że LGD uzyska pomoc na realizację
projektu grantowego, tj. dojdzie do zawarcia umowy o 
przyznaniu pomocy z ZW) oraz informację, iż ostateczna 
kwota i zakres grantu mogą ulec zmianie (kwota może 
być zmniejszona), po zawarciu umowy o przyznaniu 
pomocy pomiędzy LGD a ZW lub

▪ poinformować Grantobiorcę, że grant został wybrany do 
realizacji w ramach projektu grantowego, a zawarcie 
umowy o powierzeniu grantu nastąpi po zawarciu umowy 
o przyznaniu pomocy z ZW, z tym że ostateczna kwota i 
zakres grantu mogą ulec zmianie (kwota może być
zmniejszona).

17

Zasady 
realizacji 
zadań, na 

które 
zostały 

powierzone 
granty oraz 
ich kontroli

▪ Ocena ZW może skutkować koniecznością dokonania 

przez LGD ponownego wyboru Grantobiorców w 

ramach tego samego konkursu albo ponownego 

przeprowadzenia konkursu.

▪ W wyniku weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy 

na projekt grantowy, np. w wyniku analizy 

racjonalności kosztów, ZW może zakwestionować lub 

skorygować cześć kosztów planowanych do 

poniesienia przez Grantobiorcę w ramach danego 

grantu (nie dotyczy grantów na realizację
koncepcji SV). 

▪ Umowa o powierzenie grantu powinna odzwierciedlać
wysokość zobowiązań oraz zakres grantu wynikający z 

umowy o przyznanie pomocy. Jeśli LGD nie dokona 

odpowiednich zmian w zawartych umowach o 

powierzenie grantów – refundacja będzie dotyczyć
jedynie tej części grantu, która została uznana za 

racjonalną. (nie dotyczy grantów na realizację
koncepcji SV). 
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LGD przekazuje Grantobiorcom 
środki finansowe na realizację zadań

służących realizacji projektu 
grantowego, zgodnie 

z postanowieniami umów o 
powierzenie grantu, w wysokości i w 

terminach niezbędnych dla 
prawidłowej realizacji zadań w 
ramach projektu grantowego.

W przypadku, gdy LGD wnioskowała 
o wyprzedzające finansowanie 

operacji i zostało ono przyznane na 
podstawie umowy o przyznaniu 

pomocy na projekt grantowy, wypłata 
środków z tego tytułu następuje na 
wyodrębniony rachunek LGD, po 
zawarciu i przedstawieniu w ZW 

umów o powierzeniu grantu.

19

1) wysokość każdego grantu, jaki ma być udzielony 
grantobiorcy, nie będzie wyższa niż 50 tys. zł oraz niższa niż 5 
tys. zł, a w przypadku koncepcji SV – 4 tys. zł ; 

2) w ramach projektu grantowego jest planowane wykonanie 
co najmniej dwóch zadań służących osiągnięciu celu projektu 
grantowego, a wartość każdego z tych zadań nie będzie 
wyższa niż 50 tys. zł oraz niższa niż 5 tys. zł, a w przypadku 
koncepcji SV wykonanie min. 5 zadań po 4 tys. zł ; 

3) koszty planowane do poniesienia przez grantobiorcę
mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1 
pkt 1-5 oraz 7-9, i nie są kosztami inwestycji polegającej na 
budowie albo przebudowie liniowych obiektów 
budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków 
zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR (nie 
dotyczy koncepcji SV)
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▪ Pomoc na projekt grantowy jest przyznawana na podstawie art. 17 ust. 3 pkt 1 ustawy RLKS.

▪ Wniosek na projekt grantowy LGD składa do ZW po wyborze Grantobiorców. 

▪ Szczególną uwagę przy ubieganiu się o przyznanie pomocy na projekt grantowy oraz przy 

wyborze Grantobiorców należy zwrócić na przepisy § 13, § 15 ust. 7 pkt 1, § 20 ust. 2, § 27 ust. 

2 i § 29 ust. 4 -7 rozporządzenia LSR, a także art. 35 i 36 ustawy w zakresie polityki spójności 

w związku z art. 17 ust. 4 oraz ust. 5 pkt 2 ustawy RLKS.

▪ Zakres rzeczowy i finansowy projektu grantowego jest określony w Zestawieniu rzeczowo –

finansowym operacji, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

▪ W przypadku projektu grantowego do kosztów kwalifikowalnych zalicza się wyłącznie 

granty.
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▪ zawarcie z grantobiorcami wybranymi do realizacji operacji, umów o powierzenie grantu; 

▪ wykonanie zakresu rzeczowego operacji, zgodnie z zestawieniem rzeczowo- finansowym 
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy; 

▪ poniesienie przez Beneficjenta kosztów z tytułu udzielonych grantów, nie później niż do dnia 
złożenia wniosku o płatność, a gdy został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku – nie 
później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania; z zastrzeżeniem zachowania 
terminów na zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową wskazanych w 
§ 8 ust. 1 pkt 4 (nie dotyczy koncepcji SV); 

▪ udokumentowanie wykonania zakresu rzeczowego operacji zgodnie z zestawieniem rzeczowo -
finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy poprzez przedstawienie wykazu faktur lub 
dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wraz z dokumentami potwierdzającymi płatność
i przechowywanie dokumentów potwierdzających realizację operacji (nie dotyczy koncepcji SV); 

▪ osiągnięcie celu operacji oraz wskaźników jego realizacji określonych w ust. 3 – do dnia złożenia 
wniosku o płatność, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 4. 

23

Projekty 

grantowe

▪ Złożenie wniosku o płatność końcową po zrealizowaniu 
projektu grantowego ma nastąpić w terminie 2 lat od 
dnia zawarcia umowy przyznania pomocy na projekt 
grantowy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2024 
r. (§ 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia LSR), 

▪ W ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie 
grantów, a także we wzorze umowy o powierzeniu 
grantu, należy określić ramy czasowe, w których 
możliwa będzie: 

▪ realizacja przez Grantobiorców zadań w ramach 
projektu grantowego, oraz 

▪ złożenie przez LGD wniosku o płatność, 
potwierdzającego realizację projektu grantowego.

▪ Wniosek na projekt grantowy LGD składa do ZW po 
wyborze Grantobiorców. 

24

23

24
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LGD ogłasza konkurs oraz 
przyjmuje wnioski o 
powierzenie grantów od 
Grantobiorców, zgodnie z 
zasadami określonymi w LSR. 

01
LGD ma możliwość ogłoszenia 
naboru wniosków o 
powierzenie grantów jedynie 
w sytuacji, jeśli nie są
osiągnięte zakładane przez 
LGD w LSR wskaźniki i ich 
wartości, dla celów i 
przedsięwzięć, w które wpisuje 
się projekt grantowy. 

02
Zgodnie z § 15 ust. 7 pkt 1 
rozporządzenia LSR, wysokość
pomocy przyznanej LGD na 
jeden projekt grantowy nie 
może przekroczyć 300 tys. zł
(maksymalna kwota 
ogłoszenia). 

03

25

Realizacja przez LGD projektów 

grantowych jest możliwa, jeżeli zostały one 

uwzględnione w LSR, m.in. poprzez 

wskazanie przy danym przedsięwzięciu 

(RozdziałV Cele i wskaźniki – Tabela) w 

Kolumnie – Sposób realizacji (…), iż będzie 

mogło być realizowane przez projekt 

grantowy.

26

25

26
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▪ LGD zamierzająca realizować projekt grantowy w pierwszej kolejności musi przeprowadzić
otwarty nabór wniosków o powierzenie grantów, a następnie przeprowadzić wybór 

Grantobiorców w ramach projektu grantowego.

▪ Do przeprowadzenia naboru wniosków o powierzenie grantów konieczne będzie 

sporządzenie:

▪ wniosku o powierzenie grantu,

▪ umowy o powierzenie grantu, 

▪ wniosku o rozliczenie grantu, 

▪ sprawozdania z realizacji przez Grantobiorcę zadania, 

a także zastosowanie procedury wyboru i oceny Grantobiorców stanowiącej załącznik nr 8 

umowy ramowej.

27

▪ Przy określeniu planowanych do 

osiągnięcia wskaźników, LGD wypełnia 

Załącznik nr 1 do Wytycznych MRiRW. 

Dokument jest pomocny przy określaniu 

wypełnianiu WoPP.

28

Cel ogólny LSR

Cel(e) szczegółowe LSR

Przedsięwzięcia

Wskaźnik

Lp.

Nazwa 

wskaźnika 

ujętego w LSR

Jedn. 

miary

Wartość

wskaźnika z 

LSR

Wartość

zrealizowanych 

wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika 

planowana do 

osiągnięcia w związku z 

realizacjąoperacji

Wartość wskaźnika z 

LSR pozostająca do 

realizacji

1

…

27
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ. MARZEN CIEŚLAK 
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