
Dofinansowanie z LGD jest 
przeznaczone dla mieszkańców i 

podmiotów działających na 
obszarze Podhalańskiej

LGD (siedziba lub oddział)

Wniosek o przyznanie pomocy składa się 
bezpośrednio w biurze LGD w terminie 

przyjmowania wniosków. 
Najbliższy termin: 29 listopada – 13 

grudnia 2019 r.

2019-03-18



WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA na rozwój działalności 
gospodarczej w Podhalańskiej LGD

Pula środków w naborze:
400 000,00 zł

Kwota dofinansowania projektu: 
50 000,00 zł – 200 00,00 zł w formie refundacji i nie więcej niż 70% kosztów 
kwalifikowalnych

Obowiązkowy wskaźnik we wniosku:
- Liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa (w tym 
wprowadzającego innowacje)
- Liczba utworzonych miejsc pracy

Przedsięwzięcie 2.1.2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw na rzecz tworzenia nowych 
miejsc pracy w tym również opartych na innowacjach i zatrudniających osoby z grup 
defaworyzowanych



KTO MA SZANSĘ na DOFINANSOWANIE w grudniu 2019?

W PRZYPADKU 
OSÓB FIZYCZNYCH 

- PEŁNOLETNI 
OBYWATELE 

PAŃSTW 
CZŁONKOWSKICH 

UE

OSOBY fizyczne i 
PRAWNE 

posiadające 
siedzibę lub 

oddział firmy na 
terenie JEDNEJ Z 

PIĘCIU GMIN 
wchodzących w 

skład LGD

OSOBY fizyczne i 
prawne KTÓRE 

POSIADAJĄ TYTUŁ 
PRAWNY DO 

NIERUCHOMOŚCI 
NA KTÓREJ BĘDZIE 

REALIZOWANA 
OPERACJA 

INWESTYCYJNA

OSOBY I 
ORGANIZACJE 

KTÓRE POSIADAJĄ 
Doświadczenie 

i/lub  Kwalifikacje 
i/lub Zasoby i/lub 

prowadzą 
działalność  

odpowiednią do 
zakresu operacji

OSOBY I 
ORGANIZACJE 

KTÓRE POSIADAJĄ 
NUMER 

PRODUCENTAW 
EWIDENCJI 

PRODUCENTÓW 
W ARIMR

OSOBY I 
ORAGNIZACJE  
KTÓRE ZŁOŻĄ 
WNIOSEK O 
PRZYZNANIE 

POMOCY WRAZ Z 
ZAŁĄCZNIKAMI W 

TERMINIE 
TRWANIA 

NABORU W LGD

Dodatkowo: 
- W przypadku rozwijania działalności gospodarczej – firmy działające na obszarze Podhalańskiej LGD (siedziba lub oddział) 
muszą figurować w rejestrze CEiDG jako prowadzący aktywnie działalność gospodarczą przez okres minimum 365 dni za 
okres 3 lat przed złożeniem wniosku (weryfikacja na podstawie CEiDG)

Szczegółowy wykaz warunków formalnych ujęty jest na oceny zgodności z LSR oraz Karcie weryfikacji warunków PROW



Dofinansowanie z LGD w czasie

data umowy 
= 

rozpoczęcie 
realizacji 
operacji –

okolice
Maj/czerwiec

2020

data złożenia 
wniosku o 

płatność końcową 
= 

zakończenie 
realizacji operacji 

(do tego czasu 
należy zakupić 

planowane 
wyposażenie, 

zakończyć 
inwestycję, 
zatrudnić 

pracownika)

data złożenia informacji 
monitorującej do UM 

= 
rok od daty otrzymania 

płatności końcowej

Data 
otrzymania  

płatności 
końcowej 
z ARiMR

!!!!!!
Od tej daty

liczy się 
zobowiązania
do utrzymania 
utworzonego 
miejsca pracy 
przez min. 3 

lata

Czas realizacji 
operacji = 

max 2 lata, 
dodatkowe 

punkty jeżeli 
1 rok.

złożenie 
wniosku 
w LGD = 
termin 
naboru 

wniosków 
do 

13.12.2019

przekazanie 
wniosków 

wybranych przez 
Radę LGD do 

UM oraz 
informacji o 

wyniku oceny 
wnioskodawcom 

– do 01.2020 r

Informowanie 
o  

dofinansowani
u z EFRROW, 

złożenie 
ankiety 

monitorującej 
w LGD  

niezwłoczenie
po otrzymaniu 

dotacji na 
konto 

bankowe 

Czas związania celem operacji (zobowiązanie do utrzymania zakładanych 
wskaźników w tym np. miejsc pracy) = 3 lata od daty otrzymania

płatności końcowej 

Czas 
weryfikacji 

wniosków w 
UM ok. 4 
miesiące

Czas 
weryfik
acji w 
LGD = 

max 50 
dni

Czas 
weryfikacj
i Wniosku 
o płatność 
to ok 2-4 

mies.



Przebieg oceny wniosku złożonego w Podhalańskiej LGD
Żeby operacja mogła być wybrana do finansowania przez Radę LGD musi:

1) Zostać uznana  za zgodną z LSR tj. z warunkami formalnymi i celami oraz przedsięwzięciami LSR

2) Operacje uznane za zgodne z LSR podlegają ocenie merytorycznej tj ocenie według lokalnych kryteriów 
wyboru, w ramach której aby być wybrany wniosek musi osiągnąć minimalną liczbę punktów i mieścić się w 
puli środków w naborze:

• Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60 % możliwej do 
uzyskania maksymalnej liczby punktów.

Pomoc przysługuje wnioskodawcom do wysokości puli środków podanej w ogłoszeniu o naborze według 
kolejności na liście operacji wybranych uszeregowanej od największej liczby punktów uzyskanych przez 
operacje w procesie oceny zgodności z lokalnymi kryteriami – lista kryteriów jest udostępniana na 
www.podhalanska.pl.

W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny zgodności z lokalnymi kryteriami 
wyboru taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje:

• w pierwszej kolejności, wynik oceny (liczba punktów) w ramach oceny zgodności z kryterium lokalnym:  
Spójność złożonej dokumentacji aplikacyjnej

• w drugiej kolejności, wynik oceny (liczba punktów) w ramach oceny zgodności z kryterium lokalnym:  
Gotowość do realizacji operacji

• jeśli w dalszym ciągu po wyczerpaniu kryteriów wskazanych jako premiujące, nie jest możliwe ustalenie 
kolejności wniosków, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku bezpośrednio do 
biura LGD.



INDYWIDUALNE ZASADY ZWIĄZANE Z INFORMOWANIEM I ROZPOWSZECHNIANIEM

INFORMACJI O POMOCY OTRZYMANEJ Z EFRROW W RAMACH WDRAŻANIA STRATEGII

ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ PODHALAŃSKIEJ LGD

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn.   <tytuł operacji> mająca na celu <cel operacji>   jest współfinansowana ze środków Unii 

Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 

"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Każdy beneficjent w umowie przyznania pomocy jest zobowiązany do informowania o dofinansowaniu zgodnie z Księgą 
Wizualizacji znaku PROW.
Nawet jeśli zapisy księgi wizualizacji nie mają zastosowania beneficjenci działania 19.2. którzy otrzymali środki za 
pośrednictwem Podhalańskiej LGD mają obowiązek stosować indywidualne zasady promocji określone w PLGD. 

Wzór informacji PLGD na tablicę itp.:



Od czego zacząć aplikowanie o środki z PLGD?

Do aplikowania konieczne będzie przygotowanie wniosku i biznesplanu oraz 
niezbędnych załączników do wniosku tj.:

- Zebranie załączników, które weryfikują czy może się Pan/Pani ubiegać o wsparcie zgodnie 
z warunkami określonymi w PROW 2014-2020 tj. np. dowód osobisty, KRS, Decyzja o 
nadaniu nr producenta z  ARiMR, Dokument potwierdzający tytuł prawny do 
nieruchomości itp.

- Zebranie tych załączników które są związane z planowanym budżetem operacji i 
potwierdzą racjonalność przyjętego poziomu planowanych wydatków czyli oferty 
cenowe/kosztorysy, 

- Zebranie informacji, analiz, dokumentów związanych z kryteriami lokalnymi na postawie 
których Rada LGD ocenia i wybiera wnioski do dofinansowania oraz szereguje na liście 
wg liczby uzyskanych punktów, np. diagnoza innowacyjności w skali obszaru całej PLGD, 
np. potwierdzenie czasu zamieszkiwania na obszarze PLGD, dokumenty potwierdzające 
gotowość do realizacji operacji i spełnienie wymogów prawa budowlanego w zakresie 
prowadzenia działalności w danym lokalu, uzasadnienia/ certyfikaty potwierdzające 
wprowadzenie rozwiązań proekologicznych, harmonogram realizacji operacji itp.

Warto skorzystać z doradztwa w biurze LGD w zakresie dokumentacji aplikacyjnej i 
zgodności z warunkami udzielenia wsparcia, należy jednak pamiętać że LGD nie wypełnia 
wniosków o dofinansowania ani biznesplanu za beneficjentów.



Od czego zacząć aplikowanie o środki z PLGD ? – przydatne linki

Wzór wniosku oraz biznesplanu i wybranych załączników są udostępnione w 
ogłoszeniu o naborze na stronie www.podhalanska.pl

Wzór wniosku oraz biznesplanu i wybranych załączników jak również 
instrukcji, umów i wniosku o wpis do ewidencji producentów można także 
pobrać na stronie www.arimr.gov.pl

WSZELKIE INFORMACJE 
NIEZBĘDNE DLA PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKÓW, 

UDZIELANE SĄ W BIURZE PODHALAŃSKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA:

SZAFLARY, 
UL. ORKANA 37 C

TEL. 18 20 11 543, kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 15:00,

E-MAIL.: info@podhalanska.pl

mailto:info@podhalanska.pl

