


ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

z dnia 24 września 2015 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach 

poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 



Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014–2020 

§ 2. 1. Pomoc jest przyznawana na operacje w 
zakresie: 

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



Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014–2020 

2) rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 
pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. 

UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), zwaną dalej „LSR”, przez: 



Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014–2020 

a) podejmowanie działalności gospodarczej, 

b) tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów 
rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 
pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania 
prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 
Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa 
żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), w których 
jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub 
dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub 
wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności 
wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności, 



Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014–2020 

c) rozwijanie działalności gospodarczej, 

 

d) podnoszenie kompetencji osób realizujących 
operacje w zakresie określonym w lit. a–c; 



Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014–2020 

3) wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi 
działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR: 

a) w ramach krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 
akapit drugi lit. m rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z 
późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1305/2013”, lub 

b) w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub 

c) w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych; 



Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014–2020 

4) rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem 
operacji polegających na budowie lub modernizacji 

targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania, o którym 
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 

20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; 



Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014–2020 

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: 

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. 



Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014–2020 
§ 3. 1. O pomoc może ubiegać się podmiot będący: 

1) osobą fizyczną, jeżeli: 

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

b) jest pełnoletnia, 

c) ma 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.2), 

d) miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność 
gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku 
gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, 
albo 



Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014–2020 

2) osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby 
lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo 

 

3) jednostką organizacyjną nieposiadającą 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 ubiegać się wyłącznie o pomoc na operację 
w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a. 



Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014–2020 

§ 4. 1. Pomoc jest przyznawana podmiotowi spełniającemu warunki określone 
w § 3 i któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o 
krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych 
oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem 
identyfikacyjnym”, jeżeli: 

1) koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków 
publicznych; 

2) operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie 
zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, 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 31 grudnia 2022 r.; 



Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014–2020 

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; 

4) inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością 
lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten 
posiada udokumentowane 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 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności 
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1083/2006, zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”; 



Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014–2020 

5) operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z 
biznesplanem; (dotyczy rozwoju przedsiębiorczości) 

6) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych; 

7) podmiot ten wykaże, że: 

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; 

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



Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014–2020 

3. Warunku określonego w ust. 1: 

1) pkt 1 nie stosuje się do przyznawania pomocy na operację realizowaną 
przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację pożytku 
publicznego będącą organizacją pozarządową w zakresie, w jakim nie jest 
to sprzeczne z art. 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013; 

2) pkt 5 nie stosuje się do przyznawania pomocy na operację, która 
będzie realizowana wyłącznie w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 
lub 5–8; 

3) pkt 7 nie stosuje się do przyznawania pomocy na operację w zakresie 
określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a. 



Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014–2020 

§ 11. Pomoc na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 5 i 6 jest 
przyznawana, jeżeli operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności 
lokalnej. 

§ 12. Pomoc na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 8 jest 
przyznawana, jeżeli operacja: 

1) służy wspólnej promocji produktów lub usług lokalnych; 

2) nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia 
inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR, 
wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie 
cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz 
poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce. 



Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014–2020 

 1. Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie 
realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 
wynosi 300 tys. złotych na jednego beneficjenta. 

2. W przypadku beneficjenta realizującego operację w zakresie 
określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b limit, o którym mowa w ust. 1, 
wynosi 500 tys. złotych, z tym że na operacje w innym zakresie limit ten 
wynosi 300 tys. złotych. 

3. Limit w przypadku projektów grantowych – maksymalnie 100 tys. zł 
dla grantobiorcy. W przypadku podmiotu, który będzie ubiegać się o 
wsparcie na rzecz sformalizowanej grupy nieposiadającej osobowości 
prawnej, limit pomocy liczony jest odrębnie na każdą sformalizowaną 
grupę.  

 



Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014–2020 

4. Przy ustalaniu wysokości środków pozostałych do wykorzystania w 
ramach limitu, o którym mowa w ust. 1 i 2, uwzględnia się sumę kwot 
pomocy wypłaconej na zrealizowane operacje i kwot pomocy przyznanej 
na operacje, których realizacja nie została jeszcze zakończona. 



Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014–2020 

§ 17. 1. Pomoc na operację w zakresie innym niż określony w § 2 ust. 1 
pkt 2 lit. a jest przyznawana w formie refundacji kosztów 
kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty: 

1) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 
1305/2013, zwane dalej „kosztami ogólnymi”, - 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, 



Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014–2020 

4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 

5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie 
określonym w § 2 ust. 1 pkt 5 – również używanych maszyn lub wyposażenia, 
stanowiących eksponaty, 

6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych 
przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, 

7) zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów, 

8) wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, 
związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez 
beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych 
pracowników – w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b 
i pkt 3, 

9) podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia 
nr 1303/2013 – które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia 
jej celu oraz racjonalne. 



Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014–2020 

2. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość 
wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 
rozporządzenia nr 1303/2013. - robót budowlanych, towarów, 
usług, gruntów i nieruchomości 

3. Wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 
1 rozporządzenia nr 1303/2013, w formie nieodpłatnej 

pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin 
oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym 
złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168. 



Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014–2020 

§ 18. 1. Pomoc na operację w zakresie innym niż określony w 
§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. a jest przyznawana w wysokości: 

1) określonej w LSR, lecz nie wyższej niż: 

a) 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu 
wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje 

się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej, 

b) 100% – w przypadku pozostałych podmiotów; 

2) 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki 
sektora finansów publicznych. 



Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014–2020 

2. 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. 

3. Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w 
wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych 
operacji, a koszty zakupu środków transportu – w wysokości 
nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, 
pomniejszonych o koszty ogólne. 



Projekty grantowe 

- Projekt grantowy jest operacją, której beneficjent 
będący LGD udziela innym podmiotom wybranym przez 
LGD, zwanym dalej „grantobiorcami”, grantów 
będących środkami finansowymi programu 
powierzonymi przez LGD grantobiorcom na realizację 
zadań służących osiągnięciu celu tej operacji.  

- Wszystkie granty w ramach jednego projektu 
grantowego są projektami komplementarnymi, to 
znaczy, że łącznie przyczyniają się do założonych dla 
danego projektu celów i wskaźników. 

 



Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014–2020 
§ 13. 1. Pomoc na projekt grantowy, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 
20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 
378), zwany dalej „projektem grantowym”, jest przyznawana, jeżeli:  

1) wartość każdego zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego, jakie 
ma być zrealizowane przez grantobiorcę, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z 
dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, 
zwanego dalej „grantobiorcą”, nie będzie wyższa niż 50 tys. złotych oraz niższa niż 5 
tys. złotych;  

2) w ramach projektu grantowego jest planowane wykonanie co najmniej dwóch 
zadań, o których mowa w pkt 1.  

2. Pomoc nie jest przyznawana na projekt grantowy w zakresie określonym w § 2 
ust. 1 pkt 2. (rozwój przedsiębiorczości) 

3. Do przyznawania pomocy na projekt grantowy nie stosuje się § 4 ust. 1 pkt 4, 5 
i 7.  



. 

 O grant w ramach projektu grantowego mogą 
ubiegać się także sformalizowane grupy 
nieposiadające osobowości prawnej, 
prowadzące działalność oraz posiadające 
siedzibę na obszarze objętym LSR. 

 Umowa podpisywana jest z podmiotem, w skład 
którego wchodzi ta jednostka. 



 W przypadku jednostek sektora finansów 
publicznych, wartość realizowanych przez nie 
samodzielnie grantów nie może przekroczyć 

20% danego projektu grantowego. 
Ograniczenie to nie ma zastosowania w 
przypadku, gdy sformalizowana grupa 

nieposiadająca osobowości prawnej realizuje 
grant we współpracy z jednostką sektora 

finansów publicznych, która ubiegała się o 
wsparcie na rzecz tej grupy. 



• LGD jest wskazana jako beneficjent ubiegający się 
o wsparcie przed podmiotem wdrażającym (UM) 

• koszt całkowity 1 tematu projektu grantowego 300.000 PLN 
• Limit w przypadku projektów grantowych – maksymalnie 100 tys. zł 

dla grantobiorcy. W przypadku podmiotu, który będzie ubiegać się o 
wsparcie na rzecz sformalizowanej grupy nieposiadającej 

osobowości prawnej, limit pomocy liczony jest odrębnie na każdą 
sformalizowaną grupę. 

• Poza koniecznością poddania się ewentualnej kontroli beneficjent 
grantu nie ma styczności z podmiotem wdrażającym, a jedynie z LGD 

• LGD określa warunki dostępu i wyboru dla projektu grantowego 


