
Projekty realizowane 

przez LGR Mòrénka i LGD 

Sandry Brdy – jako RLKS w 

wydaniu lokalnym 
Grażyna Wera-Malatyńska 



Możliwość realizacji projektów w 

ramach RPO 2014-2020 przez LGD/LGR 

 Kryteria wyboru: 

 C.2. Partnerstwo - (8 pkt.) - projekt realizowany jest w partnerstwie (…) 

z jednym lub kilkoma podmiotami z poniższej listy: 

 organizacje pozarządowe, 

 instytucje edukacyjne/szkoły wyższe, 

 pracodawcy, 

 IOB, 

które przyczyni się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu 

wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. 



Możliwość realizacji projektów w 

ramach RPO 2014-2020 przez LGD/LGR 

 Kryteria wyboru: 

 C.3. Podejście oddolne (6 pkt) - projekt jest zidentyfikowany w 

odpowiedniej strategii, przyjętej i realizowanej w oparciu o podejście 

oddolne i wielosektorowe, zamieszczony w niej opis pozwala na ocenę 

jego celów, rezultatów i innych kluczowych parametrów, jak również 

wskazuje, że będzie integrował aktywności wielu podmiotów. 

 

 

 



Lokalna Strategia Rozwoju LGR 

„Mòrénka” 

CEL OGÓLNY 1. WYSOKA AKTYWNOŚĆ MIESZKAŃCÓW NA LOKALNYM RYNKU PRACY I ROZWÓJ 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OPARCIU O ZASOBY I POTENCJAŁ OBSZARU RYBACKIEGO 

CELE SZCZEGÓŁOWE Przedsięwzięcia Uzasadnienie 

1.3. Zwiększanie zatrudnienia osób 

pozostających bez pracy, trwałości 

nowoutworzonych 

mikroprzedsiębiorstw oraz rozwój 

usług społecznych 

1.3.1. Aktywizacja zawodowa osób 

pozostających bez pracy 

 Ograniczenie 

bezrobocia 

1.3.2. Nowe mikroprzedsiębiorstwa Wzrost 

aktywności 

gospodarczej 

1.3.3. Rozwój usług społecznych Zwiększenie 

dostępu do 

usług 

społecznych 

dla seniorów  



Aplikacje o środki w ramach RPO WP 

2014-2020 

 Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna 

 Poddziałanie 5.2.2. Aktywizacja zawodowa  

 Poddziałanie 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy 

 Działanie 5.5. Kształcenie ustawiczne 

 Działanie 5.6. Adaptacyjność pracowników 

 Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa 

 Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych 



Wyniki konkursów 

 Do dofinansowania wybrano łącznie 8 projektów, składanych przez LGR lub 

LGD jako partner wiodący lub partner na kwotę ok 10 mln złotych – kwota 

zbliżona do wartości LSR na lata 2014-2020. 

 Nie wszystkie projekty zostały zrealizowane 

 Kluczem do aplikacji w projektach były utworzone lokalnie partnerstwa z 

lokalnymi samorządami i organizacjami pozarządowym oraz Polskim 

Towarzystwem Ekonomicznym w Bydgoszczy. 



EPI – Współpraca na rzecz innowacji w 

ramach PROW 

 LGD – Lider projektu - wspólnie z partnerami:  

 Politechnika Bydgoska,  

 Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek,  

 K-PODR w Minikowie  

 oraz gospodarstwami rolnymi zajmującymi się produkcją mleka  

powołało konsorcjum do realizacji innowacyjnego projektu pn. „Zielone Mleko” 

 Projekt otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi 



Wnioski i doświadczenia? 

 Stosunkowo duża i dobra dostępność do środków w ramach konkursów 

 Współpraca na poziomie LGR/LGD i Urzędu Marszałkowskiego 

 Trudne procedury w realizacji projektów zarówno na poziomie wojewódzkim i 

krajowym 

 Trudne grupy docelowe projektów 

 Nauka realizacji w partnerstwie 

 Przygotowanie LGD/LGR jako podmiotu do wdrażania projektów 

finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 



Konferencja OFOP 

 Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 

na lata 2021-2027 następca PO RYBY 2014-2020 

 Termin wysłuchania: 6 października, godz. 9:00-14:00 

 https://www.wysluchania-nowaperspektywa.pl/program-dla-rybactwa 



Dziękuję za uwagę 
Grażyna Wera-Malatyńska 


