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„PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+” to program Unii Europejskiej mający na celu wypracowanie nowatorskich 
rozwiązań w zakresie polityki rozwoju obszarów wiejskich. Wspiera te społeczności wiejskie, które starają się poprawić 
jakość życia i sytuację w swojej „małej ojczyźnie” wspólnym wysiłkiem i zgodną pracą. Finansowany jest przez Unię 
Europejską  z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej i działa we wszystkich państwach Unii Europejskiej. 
Jest on inicjatywą wspólnotową, czyli programem bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej dla współpracujących ze sobą 
lokalnych partnerów podejmujących innowacyjne działania związane z rozwojem obszarów wiejskich. 
 
„PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+” sprzyja lepszemu wykorzystaniu potencjału rozwojowego terenów wiejskich, 
poprawie ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także przyczynia się 
do aktywizacji oraz współpracy lokalnych środowisk. 
 
„PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+” ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 
– tworzenie Zintegrowanych Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW), budowanie Lokalnych Grup Działania (LGD) 
oraz podejmowanie przez nie działań na rzecz rozwoju i promocji regionu. 
 
„PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+” wdrażany będzie w ramach dwóch schematów: I i II. 
 
Cele działania dla schematu I: 

1) przygotowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW); 
2) tworzenie Lokalnych Grup Działania (LGD); 
3) mobilizacja ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich, tj. do udziału  
     w tworzeniu partnerstwa i koncepcji strategii; 
4) promocja obszarów wiejskich. 

 
Cele działania dla schematu II: 

1) wsparcie działalności Lokalnych Grup Działania (LGD) na rzecz realizacji strategii (ZSROW); 
2) promocja obszarów wiejskich; 
3) mobilizacja ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich; 
4) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich. 

 
 

LEADER+ – EUROPEJSKI PROGRAM WSPARCIA DLA SPOŁECZNOŚCI WIEJSKICH,  
KTÓRY STAWIA NA PARTNERSTWO !!! 
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