
Wsparcie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność 
w ramach PROW 2014-2020

Podhalańską  LGD tworzy  5  gmin:  Biały  Dunajec,  Czarny  Dunajec,  Kościelisko,  Poronin  i
Szaflary. Celem stowarzyszenia jest wzrost lokalnej tożsamości i więzi, ochrona dziedzictwa
kulturowego,  tradycyjnych  obrzędów,  folkloru  i  gwary,  promocja  produktów regionalnych,
wspieranie inicjatyw na rzecz kreowania atrakcyjnej i zróżnicowanej oferty zagospodarowania
wolnego czasu. 

W latach 2016-2022 realizujemy Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
(LSR) w ramach działania PROW 2014-2020. Wszystkie działania realizowane w ramach LSR 
Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania, mają na celu poprawę jakości życia na terenach 
wiejskich oraz efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturalnych regionu. 
Środki, jakie otrzymaliśmy na realizację LSR tj. ponad  6,5 mln zł mogą być przeznaczone na
projekty, które przyczynią się do zwiększenia aktywności społecznej i gospodarczej pięciu gmin
tworzących obszar LGD. 

W wyniku realizacji LSR planujemy osiągnąć cele takie jak:
Cel ogólny 1: Zwiększenie atrakcyjności obszaru PLGD jako miejsca zamieszkania i 
wypoczynku
Cel szczegółowy 1.1.: Rozwój oferty spędzania wolnego czasu poprzez poprawe infrastruktury 
i realizowanie zadań aktywizujących
Cel szczegółowy 1.2. Wzmacnianie tozsamości lokalnej oraz aktywności i integracji 
mieszkańców 

Cel  ogólny 2. Rozwój społeczno-gospodarczy Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania
Cel szczegółowy 2.1. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i zwiekszenie liczby miejsc pracy
Cel szczegółowy 2.2. Wspieranie współpracy lokalnych podmiotów oraz budowanie kapitału 
społecznego na rzecz rozwoju obszaru PLGD
Cel szczegółowy 2.3. Zintegrowana promocja obszaru i kreowanie marki obszaru PLGD



HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW W RAMACH CELÓW LSR

Nr Nazwa przedsiewzięcia Sposób 
realizacji

Rok Pula 
środków
w roku

Planowane do osiągnięcia 
wskaźnik produktu w ramach puli 
środków w danym roku

1.1.1
.

Tworzenie i rozwój 
ogólnodostępnej niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej, 
rekreacyjnej, sportowej kulturaln.

Konkurs 2017
r.

600.000,
00

Liczba nowych/ zmodernizowanych/ 
doposażonych obiektów/miejsc 
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, 
sportowej, kulturalnej – 3 szt

1.1.1 Tworzenie i rozwój 
ogólnodostępnej niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej, 
rekreacyjnej, sportowej kulturaln.

Konkurs 2020
r.

200.000,
00

Liczba nowych/ zmodernizowanych/ 
doposażonych obiektów/miejsc 
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, 
sportowej, kulturalnej – 2 szt

1.1.1
.

Tworzenie i rozwój ogólnodost. 
niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej, rekreacyjnej, 
sportowej kulturalnej

Projekt 
grantowy

2017
r.

300.000,
00

Liczba nowych/ zmodernizowanych/ 
doposażonych obiektów/miejsc 
infrastruktury turystycz., rekreacyjnej, 
sportowej, kulturalnej – 12 szt

1.1.2
.

Polepszenie oferty spędzania 
wolnego czasu poprzez zajęcia 
sportowe, rekreacyjne, ekolog.

Projekt 
grantowy

2016
r.

300.000,
00

Liczba działań promujących zdrowy i 
aktywny tryb życia – 12 szt

1.1.3
.

Podnoszenie świadomości 
społeczności lokalnej w zakresie 
ochrony środow., przeciwdziałania 
zmianom klimatu oraz promowanie
działań proekologicz.

Operacja 
własna

2017
r.

50.000,
00

Liczba inicjatyw edukacyjnych oraz 
informacyjno -promocyjnych z zakresu 
ekologii, ochrony środowiska, 
przeciwdziałania zmianom klimatu 
– 4 szt

1.2.1
.

Wzmacnianie tożsamości 
regionalnej oraz działania na rzecz 
integracji, aktywizacji i umacniania 
więzi lokalnych wśród 
mieszkańców obszaru PLGD  

Projekt 
grantowy

2020
r.

250.000,
00

Liczba operacji obejmujących 
wyposażenie podmiotów działających w 
sferze kultury - 2szt
Liczba inicjatyw edukacyjnych i 
kulturalnych wzmacniających tożsamość 
regionalną mieszkańców obszaru PLGD 
- 2szt 
Liczba wydanych wydawnictw/ 
materiałów promujących kulturę obszaru 
PLGD – 2 szt
Liczba działań aktywizujących i 
integrujących lokalną społeczność – 2 szt

1.2.2
.

Wspieranie działań na rzecz 
ochrony i zachowania dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego 
obszaru

Konkurs 2020
r.

500.000,
00

Liczba zabytków poddana pracom 
konserwatorskim lub restauratorskim w 
wyniku wsparcia otrzymanego w ramach 
realizacji strategii – 2 szt
Liczba podmiotów działających w sferze 
kultury lub dziedzictwa przyrodniczego, 
które otrzymały wsparcie w ramach 
realizacji LSR -3 szt

1.2.3
.

Wsparcie organizacji 
pozarządowych w zakresie 
działalności statutowej i działań 
innowacyjnych

Projekt 
grantowy

2016
r.

300.000,
00

Liczba wspartych organizacji/grup 
nieformalnych – 7 szt
Liczba zrealizowanych innowacyjnych 
działań przez organizacje pozarządowe  - 
5 szt



2.1.1
.

PREMIA NA STRAT - wsparcie na 
podjęcie działalności gospodarczej, 
w tym opartej na innowacjach i 
zakładanych przez osoby z grup 
defaworyzowanych 

Konkurs 2016
r.

240.000,
00

3 szt– Liczba operacji polegająca na 
utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, /w
tym wprowadzających innowacje/ 

800.000,
00

10 szt- Liczba operacji polagająca na 
utworzeniu nowego przedsiębiorstwa 
przez osoby z grup defaworyzowan.,
w tym min. 1 szt – liczba przedsiębiorstw 
wprowadzających innowacje

2.1.1 PREMIA NA STRAT - wsparcie na 
podjęcie działalności gospodarczej, 
w tym opartej na innowacjach i 
zakładanych przez osoby z grup 
defaworyzowanych 

Konkurs 2019
r.

240.000,
00

3 szt – Liczba operacji polegająca na 
utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, w 
tym min 1 szt – przedsiębiorstw 
wprowadzających innowacje

820.000,
00

9 szt – Liczba operacji polagająca na 
utworzeniu nowego przedsiębiorstwa 
przez osoby z grup defaworyzowanych,w 
tym min. 1 szt – przedsiębiorstw 
wprowadzających innowacje

2.1.2
.

Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorstw na rzecz tworzenia 
nowych miejsc pracy w tym 
również opartych na innowacjach i 
zatrudniających osoby z  grup 
defaworyzowanych

Konkurs 2016
r.

600.000,
00

Liczba operacji polegająca na rozwoju 
istniejącego przedsiębiorstwa,
/w tym wprowadzającego innowacje/ - 3 
szt 

400.000,
00

Liczba operacji polegająca na rozwoju 
istniejącego przedsiębiorstwa które 
tworzy miejsca pracy dla osób z grup 
defaworyzowanych- 2 szt

2.1.2
.

Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorstw na rzecz tworzenia 
nowych miejsc pracy ...

Konkurs 2019
r.

400.000,
00

2 - Liczba operacji polegająca na rozwoju 
istniejącego przedsiębiorstwa, w tym 
min. 1 wprowadzającego innowacje 

2.2.1 Wykorzystanie potencjału 
produktów lokalnych na rzecz 
rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
– rozwój przetwórstwa produktów 
lokalnych /Tworzenie i rozwój 
inkubatorów przetwórstwa 
lokalnego/

Konkurs 2017
r.

500.000,
00

Liczba inkubatorów przetwórstwa 
lokalnego – 1 szt

2.2.2 Wspieranie integracji branż 
mających znaczenie w zakresie 
produktu lokalnego na Podhalu

Operacja 
własna

2017
r.

50.000,
00

Liczba działań w zakresie integracji branż 
mających znaczenie w zakresie produktu 
lokalnego na Podhalu – 3 szt

2.3.1
.

Wydarzenia oraz działania 
informacyjno-promocyjne na rzecz 
rozwijania oferty turystycznej 
obszaru PLGD

Projekt 
grantowy

2019
r.

200.000,
00

Liczba wspartych inicjatyw z zakresu 
rozwoju oferty turystycznej obszaru PLGD
– 8 szt



Wsparcie na Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność
w ramach ogłaszanych przez LGD naborów wniosków, przyznawane będzie na:

• Podejmowanie  działalności  gospodarczej/  Beneficjenci  konkursu:  osoby  fizyczne
podejmujące działalność gospodarczą

• Rozwijanie działalności gospodarczej/ Beneficjenci konkursu: przedsiębiorcy

• Inne projekty/ Beneficjenci  konkursu: osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, osoby
prawne, podmioty ekonomii społecznej, kościoły i związki wyznaniowe

• Projekty własne/ Beneficjenci:  LGD w przypadku braku zgłoszeń innych podmiotów do
projektu

• Granty/ Beneficjenci: osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, osoby prawne, podmioty
ekonomii społecznej, kościoły i związki wyznaniowe

Pierwsze nabory wniosków planujemy ogłosić już w PAŹDZIERNIKU 2016 r.

Pierwsze spotkania dla mieszkańców I potencjalnych beneficjentów już we wrześniu 2016 r.

Po ogłoszeniu naboru wniosków przeprowadzimy dla chętnych także tematyczne
szkolenie.

Jeśli jesteś zainteresowany tematyką zapisz się do naszego NEWSLETTERA, 
aby otrzymywać powiadomienia o planowanych działaniach, zmianach legislacyjnych itp.

Potrzebujesz więcej informacji?  
Skontaktuj się z Nami!

Biuro Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania mieści się w Białym Dunajcu
 ul. Jana Pawła II 310

(BUDYNEK STAREGO OŚRODKA ZDROWIA)

GODZINY PRACY BIURA: 
Pn-Pt. 8:00-15:00

info@podhalanska.pl,  tel. 18 20 11 543
www.podhalanska.p  l

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Przedsięwzięcia z LSR współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

http://www.gosciniec4zywiolow.pl/

