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BIULETYN INFORMACYJNY PODHALAŃSKIEJ LGD 
MAJ 2019 R. 

 
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. Na Podhalu można się 
spotkać z reliktami kilkuwiekowej kultury, żywą tradycją oraz autentyczną ludową sztuką. Rozmaitość rzeźby 
terenu, mnogość szlaków górskich, baza noclegowa i infrastruktura turystyczna sprawiają że jest to miejsce 
stworzone dla turystów. 
 
Nie dziwią więc cele jakie postawiła sobie Podhalańska LGD w ramach projektów dofinansowywanych ze 
środków wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2014-2020: 
Cel ogólny 1: Zwiększenie atrakcyjności obszaru PLGD jako miejsca zamieszkania  
i wypoczynku 
Cel  ogólny 2. Rozwój społeczno-gospodarczy Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania 

 
Siedziba: Ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-520  Poronin  
 
Biuro: ul. Orkana 37c, 34-424 Szaflary 
www.podhalanska.pl,  
telefon: 18 20 115 43 
e-mail: info@podhalanska.pl 

 
 
 
 

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Materiał opracowany przez Podhalańską Lokalną Grupę Działania współfinansowane ze 

środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja 
zarządzająca PROW 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

http://www.podhalanska.pl/
mailto:info@podhalanska.pl
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W drugim numerze biuletynu 
informacyjnego Podhalańskiej LGD, 
wydanym na „półmetku” wdrażania 
strategii rozwoju lokalnego na lata 
2014-2020, chcielibyśmy 
szczególnie przybliżyć stan realizacji 
budżetu strategii oraz zachęcić was 
do aplikowania o ostatnie dotacje w 
ramach Wdrażania strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez 
społeczność:  
✓ na rozwój przedsiębiorczości  
(tzw. dodatkowe środki) 
✓ na wsparcie inicjatyw 
lokalnych realizowanych przez 
mieszkańców obszaru, organizacje 
pozarządowe i osoby prawne działające na terenie Podhalańskiej LGD. 

   
 
 
Spis tematów tego numeru: 
  - Władze Podhalańskiej LGD – aktualne dane 
  - Stan realizacji Budżetu LSR na lata 2016-2022 – wykaz projektów i wolne środki 
  - Harmonogram naborów 
  - Dofinansowanie z LGD – krok po kroku 
  - Koszty kwalifikowalne  
  - Podstawowe warunki dofinansowania 
  - Cztery pytania do Wojciecha Styrczuli – Prezesa Podhalańskiej LGD 
  - bonus – pytania i odpowiedzi 
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WŁADZE PODHALAŃSKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA 
 
Podhalańska LGD liczy obecnie ponad 60 członków zwyczajnych w tym 10 wchodzi w skład Zarządu PLGD, 3 – Komisji Rewizyjnej,  12 członków wchodzi w skład Rady 
LGD.  
Rada LGD jest organem decyzyjnym, której zadaniem jest ocena i wybór operacji do finansowania.  
Listy członków LGD oraz skład poszczególnych organów są upubliczniane na bieżąco na stronie internetowej www.podhalanska.pl 
 
 
AKTUALNY SKŁAD ZARZĄDU PODHALAŃSKIEJ LGD: 

L.p Nazwisko i imię Funkcja 

1 Styrczula Wojciech Prezes Zarządu 

2 Kolbrecka Józefa Wiceprezes Zarządu 

3 Laszczyk Tomasz Wiceprezes Zarządu 

4 Szwajnos-Różak Katarzyna Skarbnik 

5 Bafia Stanisław Członek Zarządu 

6 Skupień Zbigniew Członek Zarządu 

7 Bukowski Bartłomiej Członek Zarządu 

8 Latoszek Mateusz Członek Zarządu 

9 Golonka Anna Członek Zarządu 

10 Bylina Natalia Członek Zarządu 

 
 
 
 
 
 
 
AKTUALNY SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ PODHALAŃSKIEJ LGD: 

Lp. Nazwisko i imię 
Funkcja członka Komisji 
rewizyjnej PLGD 

 1. Styrczula-Maśniak Edward Przewodniczący komisji 

 2. Dominiak Jacek Członek komisji 

 3. Wacławiak Władysława Członek komisji 

 
 
AKTUALNY SKŁAD RADY PODHALAŃSKIEJ LGD: 

Lp. Nazwa osoby prawnej 
Nazwa osoby fizycznej/ Nazwisko i imię członka 
Rady PLGD 

Sektor, którego przedstawicielem 
jest członek Rady 

Nazwa reprezentowanej gminy 

 1. Gmina Biały Dunajec Sosińska Ewa publiczny Biały Dunajec 

 2. Gmina Czarny Dunajec Piotrowski Jacek publiczny Czarny Dunajec 

 3. Gmina Kościelisko Koperski Mariusz publiczny Kościelisko 

 4.  -  Marek-Godzik Justyna gospodarczy Kościelisko 

 5.  -  Podsiadło Jacek gospodarczy Czarny Dunajec 

http://podhalanska.pl/lista-czlonkow-plgd/
http://podhalanska.pl/lista-czlonkow-plgd/
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 6. 
Białodunajecki oddział Związku 
Podhalan 

Chowaniec Stanisława społeczny Biały Dunajec 

 7. Stowarzyszenie Kobiety Podhala Ostrowska Anna Społeczny Biały Dunajec 

 8. 
Stowarzyszenie Lokalna Organizacja 
Turystyczna Gminy Kościelisko 

Olejniczak Halina społeczny Kościelisko 

  9.  -  Kopaniarz Anna społeczny Kościelisko 

 10.  -  Chramiec Barbara społeczny Czarny Dunajec 

 11.  -  Dziubas Mateusz społeczny Poronin 

 12.  -  Buksa Seweryn społeczny Szaflary 

 

 
Lista członków Podhalańskiej LGD jest otwarta na nowe osoby 

– wystarczy być mieszkańcem obszaru PLGD, wypełnić i złożyć w biurze LGD deklarację członkowską. 
 
 
 
 

STAN REALIZACJI BUDŻETU LSR NA LATA 2016-2022 – WYKAZ PROJEKTÓW I WOLNE ŚRODKI 
 

Budżet przyznany Podhalańskiej LGD na lata 2016-2022 to 8.350.500 zł,  

w tym 6.650.000 zł (nie wliczając dodatkowych środków, które san a etapie aktualizacji I wnioskowania) 

na Wsparcie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na działania takie jak: 

✓ podejmowanie działalności gospodarczych - 2.000.000 zł) 

✓ rozwój prowadzonych działalnoości gospodaczych - 1.900.000 zł, w tym w branży spożywczej 500.000 zł 

✓ operacje indywidualne 2.650.000 zł (w tym ukierunkowane na niekomercyjną infrastrukturę turystyczną 1.600.000 zł) 

✓ operacje własne LGD - 100.000 zł (w tym1 szt tj. 50.000 zł realizowane bezpośrednio przez PLGD “Podhalański produkt lokalny…”) 
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Wykorzystanie środków przyznanych w strategii LSR - stan na dzień 19.05.2019 r. 

  

LP Gmina Imię i nazwisko/nazwa Tytuł operacji/zadania z naboru Nr naboru 

Nr 
przedsięwzięcia 
LSR Etap realizacji 

kwota z umowy/ 
wnioskowana/lub 
z rozliczenia jeżeli 
rozliczono 

1 Biały Dunajec 
Ludowy Klub Sportowy "Biali"  
Biały Dunajec 

Remont istniejącego ogrodzenia boiska rekreacyjnego, remontu 
kabin dla uczestników wydarzeń rekreacyjnych, wykonanie 
utwardzenia powierzchni gruntu kostką brukową oraz budowa 
urządzenia na obiekcie budowlanym 1/2017 1.1.1. UMOWA 147 093,00 zł 

2 Kościelisko 
Ochotnicza Straż Pożarna w 
Kościelisku 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla rozwoju 
ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej poprzez 
budowę altany - bike stopu, remont kanalizacji, utwardzenie terenu, 
montaż obiektów małej architektury 1/2017 1.1.1. UMOWA 168 483,00 zł 

3 Poronin 
Koło Gospodyń Wiejskich 
Gminy Poronin     

Budowa ciągu pieszo-komunikacyjnego wraz ze ścieżką 
dydaktyczno-edukacyjną wzdłuż Szlaku Papieskiego w 
miejscowości Ząb w Gminie Poronin 1/2017 1.1.1. UMOWA 168 500,00 zł 

4 Szaflary 
Ludowy Klub Sportowy 
Szaflary    

Plac zabaw dla dzieci - budowa rekreacyjnego placu zabaw 
polegająca na budowie obiektów małej architektury wraz z 
niezbędną niwelacją terenu oraz zabezpieczeniem stref 
bezpieczeństwa piaskiem 1/2017 1.1.1. UMOWA 160 000,00 zł 

5 
Czarny 
Dunajec 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Koniówce 

Budowa boiska treningowego 15x30 m wraz z modernizacją placu 
zabaw w miejscowości Koniówka.  4/2018 1.1.1. UMOWA 50 000,00 zł 

6 Poronin Helena Tylka 

Stworzenie dwóch nowych obiektów rekreacyjnych - placu zabaw 
dla dzieci i siłowni zewnętrznej dla młodzieży i dorosłych w 
miejscowości Stasikówka.  4/2018 1.1.1. UMOWA 50 000,00 zł 

7 Poronin 

Poronińskie Stowarzyszenie 
Kulturalno - Historyczne "Na 
Grapie" Miejsce rekreacji rozwoju umysłu. 4/2018 1.1.1. UMOWA 50 000,00 zł 

8 Poronin 
Ochotnicza Straż Pożarna w 
Stasikówce Zdrowo i aktywnie spędzam wolny czas. 4/2018 1.1.1. UMOWA 50 000,00 zł 

9 Poronin 
Koło Gospodyń Wiejskich 
Gminy Poronin 

Poprawa jakości życia społeczności lokalnej i poprawa 
atrakcyjności turystycznej poprzez montaż małej architektury w 
miejscowościach Gminy Poronin. 4/2018 1.1.1. UMOWA 50 000,00 zł 

  
 

Razem Przedsięwzięcie 1.1.1. Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej kulturalnej - wykorzystane 894 076,00 zł 

  Razem Przedsięwzięcie 1.1.1.Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej kulturalnej - przyznane w LSR 1 100 000,00 zł 
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1 Szaflary 
Ludowy Klub Sportowy 
Szaflary "Szaflary na weekend" organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych. 5/2018 1.1.2 UMOWA 50 000,00 zł 

2 Biały Dunajec 
Ludowy Klub Sportowy "Biali" 
Biały Dunajec Zajęcia sportowe dla dzieci roczniki : 2010-2014 5/2018 1.1.2. UMOWA 50 000,00 zł 

3 
Czarny 
Dunajec Barbara Chramiec 

Wycieczki rodzinne po dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym 
Podhala 5/2018 1.1.2. UMOWA 50 000,00 zł 

4 Poronin 
Ochotnicza Straż Pożarna w 
Poroninie 

Zakup profesjonalnego zestawu przeszkód na potrzeby organizacji 
warsztatów sportowo-pożarniczych oraz organizacja turnieju przez 
OSP Poronin  5/2018 1.1.2. UMOWA 50 000,00 zł 

5 Szaflary 
Stowarzyszenie "Dla Rozwoju 
Gminy Szaflary" Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 5/2018 1.1.2. UMOWA 50 000,00 zł 

6 Szaflary 
Stowarzyszenie "Dla Rozwoju 
Gminy Szaflary" Spotkania filmowe w gminie Szaflary 5/2018 1.1.2. UMOWA 50 000,00 zł 

  
 

Razem Przedsięwzięcie 1.1.2.Polepszenie oferty spędzania wolnego czasu poprzez zajęcia sportowe, rekreacyjne, ekologiczne - wykorzystane 300 000,00 zł 

  
 

Razem Przedsięwzięcie 1.1.2. Polepszenie oferty spędzania wolnego czasu poprzez zajęcia sportowe, rekreacyjne, ekologiczne - przyznane w LSR 300 000,00 zł 

1 Kościelisko 

Stowarzyszenie „Lokalna 
Organizacja Turystyczna 
Gminy Kościelisko” 

Akcja „Krokus” – nowatorskie podejście do turystyki i ekologii w 
Gminie Kościelisko 3/2017 1.1.3. ROZLICZONY 49 650,00 zł 

  
Razem Przedsięwzięcie 1.1.3.Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz promowanie 

działań proekologicznych - wykorzystane 49 650,00 zł 

  
Razem Przedsięwzięcie 1.1.3.Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz promowanie 

działań proekologicznych  - przyznane w LSR 50 000,00 zł 

  
Przedsięwzięcie 1.2.1. Wzmaznianie tożsamości regionalnej oraz działania na rzecz integracji, aktywizacji i 

umacniania więzi lokalnych wśród mieszkańców obszaru PLGD 1/2020 1.2.1. 

PLANOWANE 
NABORY w 
2020 250 000,00 zł 

  
Razem Przedsięwzięcie 1.2.1.Wzmacnianie tożsamości regionalnej oraz działania na rzecz integracji, aktywizacji i umacniania więzi lokalnych wśród 

mieszkańców obszaru PLGD  - przyznane w LSR 250 000,00 zł 

1, 2, 
3   

Rozwój ogólnodostępnej 
infrastruktury+zachowanie 
dziedzictwa 

Wnioski złożone i mieszczące się w limicie - Zachowanie 
dziedzictwa lokalnego/zabytki/infrastruktura (2019) (Związek 
Podhalan Oddz. Kościelisko, Parafia Rz.-Katol. W Odrowążu 
Podhalańskim, OSP Ratułów Dolny) 5/2019 1.2.2. 

w trakcie 
weryfikacji 471 617,00 zł 

  
 

Razem Przedsięwzięcie 1.2.2.Wspieranie działań na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru - wykorzystane 471 617,00 zł 

  
 

Razem Przedsięwzięcie 1.2.2.Wspieranie działań na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru - przyznane w LSR 500 000,00 zł 
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1 Biały Dunajec 
Stowarzyszenie Kobiety 
Podhala 

Wyzdajoj się, zjedz zdrowo, a potem se zatońc - a dzieckiem ftosi 
Ci sie zajmie - regionalne warsztaty dla dorosłych. 6/2018 1.2.3. UMOWA 50 000,00 zł 

2 
Czarny 
Dunajec 

Lokalna Organizacja 
Turystyczna Chochołowski 

Przeprowadzenie multimedialnych warsztatów o Torfowiskach 
wysokich stanowiących unikat pogranicza Polski i Słowacji. 6/2018 1.2.3. UMOWA 50 000,00 zł 

3 Kościelisko Stowarzyszenie Blisko Tatr Radio Internetowe BLISKO TATR 6/2018 1.2.3. UMOWA 50 000,00 zł 

4 Kościelisko 

Stowarzyszenie "Lokalna 
Organizacja Turystyczna 
Gminy Kościelisko" 

Skiturowe Kościelisko - edukacja i promocja w zakresie turystyki 
skitourowej w Gminie Kościelisko. 6/2018 1.2.3. UMOWA 50 000,00 zł 

5 Kościelisko 

Stowarzyszenie "Lokalna 
Organizacja Turystyczna 
Gminy Kościelisko" 

Filmowe Kościelisko - edukacja, promocja i turystyka Nordic 
Walking - od zabawy do wiedzy 6/2018 1.2.3. UMOWA 50 000,00 zł 

6 Poronin 
Koło Gospodyń Wiejskich 
Gminy Poronin 

Kultura, tradycja i folklor Skalnego Podhala - Góralski Zespół 
Regionalny "Harnasie" 6/2018 1.2.3. UMOWA 50 000,00 zł 

  Razem Przedsięwzięcie 1.2.3.Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie działalności statutowej i działań innowacyjnych  - wykorzystane 300 000,00 zł 

  Razem Przedsięwzięcie 1.2.3.Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie działalności statutowej i działań innowacyjnych - przyznane w LSR 300 000,00 zł 

1 
Czarny 
Dunajec Witold Wójciak Otwarcie i prowadzenie warsztatu samochodowego 1/2016 2.1.1. ROZLICZONY 80 000,00 zł 

2 Kościelisko Piekara Zofia 
Podejmowanie działalności gospodarczej – innowacyjny Zakład 
Krawiecki w Kościelisku 1/2016 2.1.1. ROZLICZONY 80 000,00 zł 

3 
Czarny 
Dunajec Piotrowski  Jacek EKO-TAXI 2/2016 2.1.1. UMOWA 80 000,00 zł 

4 Kościelisko Ważydrąg Zuzanna 
Podjęcie działalności-usługi edukacyjno-rozwojowe dla dzieci 
"Akademia przygód", zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych. 2/2016 2.1.1. UMOWA 80 000,00 zł 

5 Kościelisko Michniak Paweł Otwarcie działalności gospodarczej w sektorze gastronomicznym 2/2016 2.1.1. UMOWA 80 000,00 zł 

6 Kościelisko Karpiel Andrzej 
Innowacja i podwyższenie konkurencyjności firmy oraz wzrost 
zatrudnienia. 2/2016 2.1.1. UMOWA 80 000,00 zł 

7 Kościelisko Przekupień Agnieszka 
Utworzenie nowej działalności gospodarczej w sektorze 
turystycznym - Dom Pracy Twórczej i Rozwoju Osobistego. 2/2016 2.1.1. UMOWA 80 000,00 zł 

8 Poronin Szostak Bartłomiej 

Wprowadzenie na rynek nowych produktów poprzez podjęcie 
działalności gospodarczej w zakresie produkcji specjalistycznej 
odzieży jeździeckiej. 2/2016 2.1.1. ROZLICZONY 80 000,00 zł 

9 Szaflary Marek Justyna Utworzenie przedsiębiorstwa "Food truck tradycyjnie i po góralsku" 2/2016 2.1.1. UMOWA 80 000,00 zł 

10 Biały Dunajec Czernik Krzysztof Mobilne usługi pielęgnacyjno-porządkowe terenów zielonych 2/2018 2.1.1. UMOWA 80 000,00 zł 

11 Biały Dunajec Rusnak Tomasz 
Utworzenie nowej działalności gospodarczej w branży 
projektowania konstrukcyjnego w innowacyjnej technologii BIM 2/2018 2.1.1. UMOWA 80 000,00 zł 
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12 Biały Dunajec Sichelska Ewelina 

Otwarcie nowej działalności gospodarczej świadczącej innowacyjne 
usługi kosmetyczne na obszarze Podhalańskiej Lokalnej Grupy 
Działania 3/2018 2.1.1. UMOWA 80 000,00 zł 

13 Biały Dunajec Szczechowicz Stanisław 
Utworzenie na terenie Podhalańskiej LGD nowego podmiotu 
gospodarczego poprzez otwarcie biura podatkowego 3/2018 2.1.1. UMOWA 80 000,00 zł 

14 Biały Dunajec Szeliga Anna 

Badania RTG, prewencja diagnostyka, badania kliniczne oraz 
pozostałe usługi weterynaryjne szansą rozwoju nowego 
przedsiębiorstwa 3/2018 2.1.1. UMOWA 80 000,00 zł 

15 
Czarny 
Dunajec Kula Jakub 

Otwarcie działalności gospodarczej wdrażającej innowacyjne 
rozwiązania oraz zwiększającej zatrudnienie 3/2018 2.1.1. UMOWA 80 000,00 zł 

16 
Czarny 
Dunajec Żegleń Daniel 

Mobilny serwis klimatyzacji, webasto oraz ogólnej diagnostyki i 
kosmetyki pojazdów z naciskiem na zgłoszenia awaryjne 3/2018 2.1.1. UMOWA 80 000,00 zł 

17 
Czarny 
Dunajec Miętus Maciej Fizjoterapia i wypożyczalnia sprzętu Miętus 3/2018 2.1.1. UMOWA 80 000,00 zł 

18 Kościelisko Wajda Justyna 
Utworzenie nowej działalności gospodarczej w zakresie 
uruchomienia Cyfrowego Laboratorium Językowego 3/2018 2.1.1. UMOWA 80 000,00 zł 

19 Poronin Bobak Lucyna Podhalańskie Mobilne Centrum Terapii Tomatisa 3/2018 2.1.1. UMOWA 80 000,00 zł 

20 Poronin Gąsienica Andrzej 
Wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego - żyj zdrowo, aktywnie i 
ekologicznie 3/2018 2.1.1. UMOWA 80 000,00 zł 

21, 
22   

Podejmowanie działalności 
gospodarczej Wnioski złożone i mieszczące się w limicie - premia na start  (2019) 1/2019 2.1.1. 

w trakcie 
weryfikacji 160 000,00 zł 

23, 
24   

Podejmowanie działalności 
gospodarczej 

Wnioski złożone i mieszczące się w limicie - premia na start - dla 
defaworyzowanych (2019) 2/2019 2.1.1. 

w trakcie 
weryfikacji 160 000,00 zł 

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

defaworyzowanych - wykorzystane 1 920 000,00 zł 

  
 

Razem Przedsięwzięcie 2.1.1. - przyznane w LSR 2 000 000,00 zł 

  Razem Przedsięwzięcie 2.1.1. - przyznane w LSR - DODATKOWE ŚRODKI PRZEWIDYWANE w 2019 320 000,00 zł 

1 
Czarny 
Dunajec Bieda Ryszard / RICO 3D „NEBULA” – produkcja filamentów najwyższej jakości” 3/2016 2.1.2. UMOWA 108 367,00 zł 

2 
Czarny 
Dunajec 

Tatra Medica s.c. Piotr 
Sebastianowicz, Małgorzata 
Sebastianowicz Uruchomienie przez Tatra Medica diagnostyki RTG 3/2016 2.1.2. UMOWA 200 000,00 zł 

3 Kościelisko Kowalski Marcin Zakup wyposażenia do ratownictwa wodnego 3/2016 2.1.2. UMOWA 186 082,00 zł 
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4 PORONIN Rybka Maciej Modernizacja zaplecza gastronomicznego w Karczmie Muzykancko 4/2016 
2.1.2. - 
defaworyzowane ROZLICZONY 167 422,00 zł 

5, 6   
Rozwijanie działalnosci 
gospodarczej 

Wnioski złożone w naborze - rozwój działalności (2019)  (5+ Szkoła 
Górska, Marcin Dziadkowiec-NOWATOR) 3/2019 2.1.2. 

w trakcie 
weryfikacji 400 000,00 zł 

7 
Czarny 
Dunajec 

Rozwijanie działalnosci 
gospodarczej 

Wnioski złożone w naborze - rozwój działalności + zatrudnienie 
osób z grup defaworyzowanych (2019) (Stanisław Waliczek 
Transkop) 4/2019 

2.1.2. - 
defaworyzowane 

w trakcie 
weryfikacji 200 000,00 zł 

  
Razem 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  - wykorzystane 1 261 871,00 zł 

  
 

Razem Przedsięwzięcie 2.1.2. - przyznane w LSR 1 400 000,00 zł 

  Razem Przedsięwzięcie 2.1.2. - przyznane w LSR - DODATKOWE ŚRODKI PRZEWIDYWANE w 2019 400 000,00 zł 

1 Poronin 
Maciej Rybka Firma Handlowo-
Usługowa RYBKA 

Wprowadzenie usług cateringowych w oparciu o dania tradycyjne i 
innowacyjne wykorzystujące potencjał produktów lokalnych 7/2018 2.2.1. UMOWA 121 015,00 zł 

2 Biały Dunajec 
Małgorzata Babiarz Kaprol 
Music 

Tradycyjne lody z owczego, koziego i krowiego mleka z 
wykorzystaniem lokalnych produktów 8/2018 2.2.1. UMOWA 230 000,00 zł 

3 
Czarny 
Dunajec 

Jakub Sobek - JKSO Jakub 
Sobek Podhalańskie przysmaki wszędzie tam gdzie koła zawiozą 8/2018 2.2.1. UMOWA 127 790,00 zł 

  
Razem Przedsiewzięcie 2.2.1.Wykorzystanie potencjału pro-duktów lokalnych na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości  – rozwój przetwórstwa produkcji i dystrybucji 

produktów lokalnych /Rozwój przedsiębiorstw w branży spożywczej/  - wykorzystane 478 805,00 zł 

  Razem Przedsięwzięcie 2.2.1. - przyznane w LSR 500 000,00 zł 

1   Podhalańska LGD 
Podhalański Produkt Lokalny - integracja branż mających 
znaczenie w zakresie produktu lokalnego na Podhalu 1/2018/ow 2.2.2. UMOWA 50 000,00 zł 

  Razem Przedsiewzięcie 2.2.2. Wspieranie integracji branż mających znaczenie w zakresie produktu lokalnego na Podhalu  - wykorzystane 50 000,00 zł 

  
 

Razem Przedsięwzięcie 2.2.2. - przyznane w LSR 50 000,00 zł 

  
Przedsiewzięcie 2.3.1. Wydarzenia oraz działania informacyjno-promocyjne na rzecz rozwijania oferty 

turystycznej obszaru PLGD 2/2020 2.3.1. 

PLANOWANE 
nabory w 
2020 r. 200 000,00 zł 

  
 

Razem Przedsięwzięcie 2.3.1. - przyznane w LSR 200 000,00 zł 
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HARMONOGRAM PRZEWIDYWANYCH TERMINÓW NABORÓW WNIOSKÓW PRZEZ PLGD 

Podhalańska LGD w latach 2016 – 2020 ogłasza nabory wniosków na poszczególne działania, według harmonogramu naborów zatwierdzonego przez 
UMWM. 
 
Znacząca wiekszość środków została już rozdysponowana. 
 
W II półroczu 2019 r. i 2020 roku Podhalańska LGD ogłosi prawdopodobnie ostatnie już nabory wniosków.  
 
Nabory dadzą możliwość aplikowania o środki w ramach przedsięwzięć: 

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

IV kwartał 2019 r. – pula środków 320 000,00 zł  

Grupa docelowa: osoby fizyczne (mieszkańcy obszaru LGD) planujące otwarcie działalnosci 
gospodarczej 

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

IV kwartał 2019 r. – pula środków 400 000,00 zł 

Grupa docelowa: przedsiębiorcy: osoby fizyczne i prawne 

✓ Przedsięwzięcie 1.2.1. Wzmacnianie tożsamości regionalnej oraz działania na rzecz integracji, 
aktywizacji i umacniania więzi lokalnych wśród mieszkańców obszaru PLGD   

I kwartał 2020 r. – pula środków 250 000,00 zł 

Grupa docelowa: Osoby fizyczne (mieszkańcy obszaru PLGD), Osoby prawne (z wyłączeniem JST ) 

Jedostki nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (np parafie, 
stowarzyszenia nierejestrowe) 

UWAGA 

✓ Szczegółowe daty przyjmowania 
wniosków san a bieżąco podawane w 
ogłoszeniach o naborze, 
zamieszczanych na stronie internetowej 
LGD (www.podhalanska.pl) w zakładce 
NABORY, minimum 14 dni przed 
rozpoczęciem każdego naboru. 

 

✓ Do końca 2019 r. Podhalańska LGD 
przeprowadzi ewaluację LSR i 
ewentualną aktualizację wskaźników 
LSR aby w 100 % wykorzystać 
przyznane nam środki w LSR 

 

✓ Prosimy o śledzenie naszej strony 
www.podhalanska.pl oraz facebooka, 
ponieważ może się okazać że będzie 
więcej dodatkowych środków po 
rozliczeniu realizowanych obecnie 
projektów i co za tym idzie dodatkowych 
naborów. 

 

 
 
 

http://www.podhalanska.pl/
http://www.podhalanska.pl/
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DOFINANSOWANIE Z LGD – KROK PO KROKU 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

KROK 1  -  Określ się i wybierz działanie. Zweryfikuj czy spełniasz podstawowe warunki formalne uzyskania dofinansowania na wybrane przez Ciebie działanie objęte naborem 
wniosków w LGD 

 

KROK 2  -  Sprawdź czy Twój pomysł realizuje wskaźniki, przedsięwzięcia i cele LSR wskazane w ogłoszeniu o naborze dla wybranego przez Ciebie działania 

KROK 3  -   sprawdź dokładny termin składania wniosków, dostępną pulę środków na wybrane działanie i na jednego wnioskodawcę. 
Następnie przygotuj niezbędną dokumentację na odpowiednich wzorach pobranych z ogłoszenia o naborze i uzasadnienia wniosku pod kątem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru.  

W razie niejasności skorzystaj z doradztwa w biurze LGD. 
 

KROK 4  -   Złóż wniosek w wersji papierowej i elektronicznej w miejscu i w sposób wskazany  w ogłoszeniu o naborze 
 

KROK 5  -  Czekaj na ocenę Rady LGD i wybór wniosku 
Po zakończeniu naboru wniosków, LGD ma 1,5 mies. na dokonanie oceny i wyboru operacji (wg liczby uzyskanych punktów w lokalnych kryteriach wyboru).  Następnie LGD informuje 
wnioskodawców o wynikach oceny Rady LGD i  przekazuje wnioski wybrane do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego. UMWM weryfikuje wnioski w terminie ok 4 mies.  Zatem 

przybliżony czas od złożenia wniosku do podpisania umowy z UMWM to ok 4-7 mies. 
 

KROK 6  -   Pilnuj terminów i zobowiązań umowy przyznania pomocy. 
Po podpisaniu umowy jesteś już beneficjentem pomocy PROW.   

✓ Masz zapisany w umowie termin (nie dłuższy niż 2 lata) w jakim powinieneś osiągnąć cele operacji i złożyć wniosek o płatność końcową (zakończyć realizację operacji) 
✓ Pamiętaj o informowaniu o dofinansowaniu z EFRROW zgodnie  z zasadami w LGD  

✓ Pamiętaj o złożeniu po roku od otrzymania płatności końcowej ankiety monitorującej do UMWM (w której należy wykazać osiągnięcie co najmniej 30 % zakładanych 
poziomów sprzedaży produktów/usług) 

✓ Po zakończeniu realizacji operacji pamiętaj o złożeniu na wezwanie LGD  ankiety monitorującej  
✓ Po otrzymaniu płatności końcowej jesteś zobowiązany zachować efekty operacji przez 2 lata (przy Premii na podjęcie działalności) oraz 3 lata (przy dofinansowaniu na 

rozwijanie działalności gosp.) oraz 5 lat (przy dofinansowaniu na inne działania) 
 

W sytuacji gdy kwota wniosków złożonych przekracza pulę środków w naborze  

o wyborze operacji decyduje liczba punktów uzyskana w ocenie Rady LGD pod kątem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji 

(w tym racjonalność budżetu, innowacyjność, liczba miejsc pracy, gotowość, spójność i inne) 

 
Po więcej informacji zapraszamy do naszego biura i na stronę internetową LGD www.podhalanska.pl 

Biuro LGD: 34-424 Szaflary, Ul. Orkana 37 c, tel.: 18 20 115 43, e-mail: info@podhalanska.pl 
godziny przyjmowania stron: Pon.-Pt.  9:00 – 15:00 

mailto:info@podhalanska.pl
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KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI – CZYLI CO MOŻNA SFINANSOWAĆ Z DOTACJI Z EFRROW 
 
W ujęciu ogólnym koszty kwalifikowalne (KK) zostały wymienione w Rozporządzeniu MRiRW 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. 
Zgodnie z ww. rozporządzeniem pomoc na operacje w zakresie innym niż "podejmowanie działalnosci gospodarczej" (dla którego nie stosuje się pojęcia kosztów 
kwalifikowalnych i refundacji) jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty: 
1) ogólne (tj. np koszty projektów, pozwoleń, planów) 
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, 
4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 
5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie "zachowania dziedzictwa lokalnego" – 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 "tworzenie niekomercyjnych 
inkubatorów przetwórstwa lokalnego", 
9) podatku od towarów i usług (VAT) 
– które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne. 

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego. Wartość wkładu rzeczowego 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. 

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. 

Przy ustalaniu wysokości pomocy: 
- koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, 
- koszty zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne. 
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PODSTAWOWE WARUNKI DOFINANASOWANIA W ZALEŻNOŚCI OD ZAKRESU PROJEKTU  

I. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności 

gospodarczej  

Forma i wysokość wsparcia: 80.000,00 zł na operację, ryczałt: 80% tj. 64.000 zł wypłacane po podpisaniu umowy i założeniu firmy, 20%   tj. 16.000zł po realizacji biznesplanu i 

złożeniu wniosku o płatność II transzy. 

Warunki pomocy: Wnioskodawca jest mieszkańcem obszaru LGD i obywatelem państwa członkowskiego UE,nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 2 lat przed złożeniem 

wniosku na premię, nie podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie i z mocy ustawy, posiada tytuł prawny do nieruchomości na której będzie planowana operacja inwestycyjna, 

złoży biznesplan na realizację operacji, który będzie uzasadniony ekonomicznie i będzie zakładał utworzenie działalności gospodarczej oraz utworzenie minimum 1 miejsca pracy (w 

tym samozatrudnienie). Ze wsparcia na rozwój przedsiębiorczości są wykluczone: usługi wspierające rolnictwo  i następujące po zbiorach, górnictwo i wydobycie i działalność usługowa 

wspierająca je, przetwarzanie i konserwacja ryb, skorupiaków i mięczaków, wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, produkcja chemikaliów i wyrobów 

chemicznych, produkcja wyrobów farmaceutycznych i leków, produkcja metali, produkcja pojazdów samochodowych, przyczep, naczep, motocykli, transport lotniczy i kolejowy, 

gospodarka magazynowa 

II. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego […] przez rozwijanie działalności gospodarczej 

Forma i wysokość wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych poniesionych po podpisaniu umowy przyznania pomocy i nie więcej niż 200.000,00 zł 

Warunki pomocy: Wnioskodawca (w przypadku osób fizycznych) jest obywatelem państwa członkowskiego UE, prowadzi działalność gospodarczą na terenie Podhalańskiej LGD i na 

tym terenie chce ją rozwijać. W okresie3 lat przed złożeniem wniosku prowadził działalność gospodarczą przez minimum 365 dni (możliwość zawieszenia), wnioskodawca posiada tytuł 

prawny do nieruchomości na której będzie planowana operacja inwestycyjna, złoży biznesplan na realizację operacji, który będzie uzasadniony ekonomicznie i będzie zakładał wzrost 

zatrudnienia w firmie o minimum 1 etat w przeliczeniu na średnioroczne pełne etaty. Ze wsparcia na rozwój przedsiębiorczości są wykluczone: usługi wspierające rolnictwo  i następujące 

po zbiorach, górnictwo i wydobycie i działalność usługowa wspierająca je, przetwarzanie i konserwacja ryb, skorupiaków i mięczaków, wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów 

rafinacji ropy naftowej, produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, produkcja wyrobów farmaceutycznych i leków, produkcja metali, produkcja pojazdów samochodowych, przyczep, 

naczep, motocykli, transport lotniczy i kolejowy, gospodarka magazynowa. Wnioskodawca musi zapewnić trwałość projektu do 3 lat od wypłaty (refundacji) poniesionych kosztów 

kwalifikowalnych. 

III. Projekty inne – inicjatywy lokalne, rozwój infrastruktury 

Forma i wysokość wsparcia: refundacja do 100% kosztów kwalifikowalnych poniesionych po podpisaniu umowy przyznania pomocy, kwota określana jest w naborze – nie więcej niż 

300.00,00 zł 

Warunki pomocy: Wnioskodawca (w przypadku osób fizycznych) jest obywatelem państwa członkowskiego UE, nie prowadzi działalności gospodarczej, w przypadku osób prawnych 

i mających osobowość prawną (z wyjątkiem JST) siedziba lub oddział wnioskodawcy musi się mieścić na terenie PLGD. Wnioskodawca posiada tytuł prawny do nieruchomości na której 

będzie planowana operacja inwestycyjna (trwale związana z nieruchomością), operacja będzie miała niekomercyjny, ogólnodostępny charakter, nie nastawiona na zysk. Wnioskodawca 

musi zapewnić trwałość projektu do 5 lat od wypłaty (refundacji) poniesionych kosztów kwalifikowalnych. 
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CZTERY PYTANIA DO WOJCIECHA STYRCZULI – PREZESA PODHALAŃSKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA 
 

1. Stowarzyszenie Podhalańska Lokalna Grupa 
Działania działa od 2006 r., a dzięki strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność (LSR), mieszkańcy pięciu gmin 
położonych w powiecie tatrzańskim i 
nowotarskim: Poronin, Biały Dunajec, 
Kościelisko, Szaflary, Czarny Dunajec mogą 
realizować projekty, poprawiające jakość życia 
na obszarach wiejskich. Jak dużo projektów 
udało się w tym czasie zrealizować i za jaką 
kwotę? 

W latach 2009 - 2015 w ramach strategii  projekty zrealizowane przez organizacje 
pozarządowe, gminy, mieszkańców i przedsiębiorców opiewały na kwotę przeszło 6 mln 
zł.   Obecna strategia dotyczy realizacji projektów w ramach działania Wdrażanie 
strategii rozwoju lokalnego na lata 2014 - 2020.  Łącznie na obszar działania LGD Urząd 
Marszałkowski przyznał nam do rozdysponowania kwotę 6 650 000,00 zł na same 
projekty dla przedsiębiorców, mieszkańców i organizacji z obszaru.  
Pierwsze nabory jakie przeprowadziliśmy w grudniu 2016 r. skierowaliśmy do 
przedsiębiorców. Wybraliśmy do realizacji przeszło 15 projektów na łączna kwotę około 
2 mln zł. Taki sam nabór miał miejsce w marcu w 2018 r. Chętnych było znacznie więcej 
jednak strategia jasno określa w jakim czasie i na jakie kwoty maksymalnie możemy 
ogłaszać nabory.  
W 2017 r. z kolei odbył się nabór dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie 
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Tu przyznaliśmy blisko 800 
000,00 zł. Projekty są obecnie w trakcie realizacji lub nawet rozliczania.  
W lipcu 2018 r. ogłosiliśmy nabory na łączną kwotę 900 000,00 zł na wspieranie 
organizacji pozarządowych, inicjatywy promujące zdrowy i aktywny tryb życia oraz 
niekomercyjną infrastrukturę rekreacyjną. Wszystkie wnioski złożone w tych lipcowych 
naborach mają podpisane umowy dofinansowania i już możemy uczestniczyć w 
pierwszych realizowanych z tych środków inicjatywach lokalnych jak warsztaty, 
wycieczki, imprezy promujące 
Organizowanie naborów dla naszych mieszkańców wiąże się także z  koniecznością 
szybkiego reagowania i monitorowania realizacji strategii aby jak najwięcej osób mogło 
skorzystać. W 2018 roku zweryfikowaliśmy stan realizacji projektów w ramach 

przedsiębiorczości i gdy okazało się że część wnioskodawców wybranych w 2016 r. 
zrezygnowała z realizacji oraz że jest potrzeba wsparcia rozwoju branży spożywczej, 
zdecydowaliśmy się w 2018 r. na ogłoszenie kolejnych naborów aby jak najszybciej 
rozdysponować wszystkie środki finansowe jakie mamy przyznane w strategii.  
Ta elastyczność i efektywność Podhalańskiej LGD została nagodzona możliwością 
aplikowania o dodatkowe środki na rozwój przedsiębiorczości. Dzięki temu po 
aktualizacji harmonogramu naborów oraz strategii rozwoju lokalnego w maju 2019 r., 
będziemy mieć możliwość ogłoszenia dodatkowych nieplanowanych wcześniej 
naborów jeszcze w tym roku (2019) w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. 
 

 
2. Przez ten czas z pewnością nie brakowało pomysłów na rozwój regionu, 
różnych organizacji lub firm. Jakie – pana zdaniem – były te najciekawsze? 

Z dużą pomysłowością spotkaliśmy się przy wnioskach składanych przez 
Stowarzyszenia na różnorodne inicjatywy aktywizujące czy promujące. Są to przede 
wszystkim wnioski na działania warsztatowe, szkoleniowe ale również wspierające 
lokalną kulturę i promujące zasoby. Każdy na kwotę dofinansowania do 50 tysięcy 
złotych.  
Do tej pory zrealizowany i rozliczony został jeden wniosek w ramach tego zakresu pt. 
"Akcja Krokus - nowatorskie podejście do turystyki i ekologii w gminie Kościelisko" 
realizowany przez miejscową Lokalną Organizację Turystyczną. Szczegóły projektu 
dostępne są na stronie www projektu oraz na facebooku.  
Około 15 projektów złożonych przez Stowarzyszenia i osoby fizyczne w lipcu 2018 r. już 
zostało pozytywnie ocenionych i ma podpisane umowy na realizację. Obecnie już 
mieszkańcy i turyści mogą uczestniczyć w pierwszych działaniach projektowych, gdyż 
są to inicjatywy ogólnodostępne i niekomercyjne. Do końca tego roku możemy się 
spodziewać zakończenia realizacji miedzy innymi takich ciekawostek jak: Radio 
internetowe "Blisko Tatr", Warsztaty i wydawnictwa promocyjne z zespołem 
Harnasie, Warsztaty terenowe i promocja turystyki filmowej i skitourowej w 
Kościelisku, Warsztaty regionalne w Białym Dunajcu z możliwością uczestnictwa 
rodziców z dziećmi dzięki zaplanowaniu animacji dla dzieci podczas zajęć dla 
dorosłych, Warsztaty i lekcje edukacyjne po torfowiskach wysokich w Czarnym 
Dunajcu i Chochołowie, Kino plenerowe w gminie Szaflary, Warsztaty fitness dla 
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dzieci i rodziców w Gminie Szaflary. Oczywiście wszystkie szkolenia, warsztaty i inne 
efekty projektów (infrastruktura) dofinansowane z EFRROW będą bezpłatne dla 
korzystających. Dzięki lokalnym Stowarzyszeniom powstaną także nowe obiekty 
infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej m in. w Poroninie, Stasikówce, Koniówce.  
 
3. Jaka grupa - mieszkańcy, przedsiębiorcy czy stowarzyszenia były 
najaktywniejsze na polu pozyskiwania środków unijnych? 

Zdecydowanie przedsiębiorcy i osoby fizyczne planujące działalność gospodarczą. W 
naborach dedykowanych rozwojowi przedsiębiorczości, które przeprowadziliśmy w 
grudniu 2016 i w marcu 2018 było nawet trzykrotnie więcej chętnych niż środków jakie 
mogliśmy przyznać przedsiębiorcom. Również w tegorocznych  naborach wniosków na 
PREMIE na podjęcie działalności liczba złożonych wniosków przekracza dostępną pulę 
środków.  
Do tej pory na działania Rozwijanie działalności gospodarczej i Premia na start 
przyznaliśmy 4 miliony złotych. Część wnioskodawców czeka jeszcze na podpisanie 
umów z Urzędem Marszałkowskim, część jest już w trakcie realizacji, kilku 
przedsiębiorców już się rozliczyło i otrzymało refundację.  
Już końcem roku będziemy oglądać ich dokonania w filmiku promującym działalność 
LGD i dofinansowania w ramach wdrażania LSR. 
 
4. Lokalna Grupa Działania obsługuje ocenę wniosków i organizuje nabory a także 
promuje efekty realizacji wniosków organizacji pozarządowych, mieszkańców i 
przedsiębiorców. Czy sama Lokalna Grupa Działania także może wnioskować o 
dofinansowanie swoich pomysłów projektowych? 

Lokalna Grupa Działania wnioskuje o środki na bieżące funkcjonowanie biura oraz 
działania animacyjno-aktywizujące mieszkańców, które są niezbędne do obsługi i 
promocji naborów, doradztwa, podnoszenia kompetencji. Również jako twórca Strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, LGD zaplanowała aplikowanie o 
środki w ramach współpracy międzyregionalnej z innymi LGD w kraju i za granicą oraz 
w tym roku realizujemy jedną operację własną pt. „Podhalański Produkt Lokalny – 
integracja branż mających znaczenie w zakresie produktu lokalnego na Podhalu”. Dzięki 
dofinansowaniu jeszcze w tym roku: stworzymy bazę wytwórców lokalnych produktów 
spożywczych i wydamy folder promujący, weźmiemy udział w targach regionalnych w 
Zakopanem promując obszar LGD oraz produkty lokalne, zorganizujemy wyjazd 
studyjny do Austrii dla mieszkańców, producentów i przedstawicieli organizacji 
zaangażowanych w promocję i sprzedaż produktów lokalnych. 
Z kolei w ramach działań aktywizujących i promujących z okazji „półmetka” realizacji 
LSR na lata 2014-2020 w tym roku będziemy wspierać (ufundowanie nagród, 
warsztatów animacyjnych) i promować środki EFRROW podczas wydarzeń na terenie 
LGD takich jak: 

1. 28.07.2019 - Biały Dunajec - Wybory Nośwarniyjsyj Górolecki 

2. 25.08.2019 - Czarny Dunajec - Gminne Dożynki Hołdymas 

3. 08.09.2019 - Kościelisko - XV Polaniarski Osod 

4. 20.10.2019 - Poronin - Konkurs Potraw Regionalnych 

5. 23.11.2019 - Szaflary - XXV Zoskalańskie Jodełko  

(Gminny Konkurs Potraw Regionalnych). 

 

 
 
 

BONUS – PYTANIA I ODPOWIEDZI 
 
Koszty kwalifikowalne operacji polegającej na rozwoju działalności jak i 
podejmowaniu działalności gospodarczej nie mogą być kosztami 
bieżącymi tzn. jakimi? 
 

Do kosztów bieżących wg art. 61 rozporządzenia 1305/2013 zalicza się: koszty 
operacyjne, koszty personelu, koszty szkolenia (z wyłaczeniem operacji w której 
zakresie wnioskodawca zaznaczył podnoszenie kompetencji), koszty związane 
z tworzeniem sieci kontaktów lub  koszty związane z kształtowaniem wizerunku 
(np materiały promocyjne, strona internetowa, reklama itp.) 
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Na jakich zasadach jest możliwe otrzymanie dofinansowania na zakup 
środka transportu w ramach rozwoju prowadzonej działalności 
gospodarczej i podejmowania działalności gospodarczej? 
 
Zarówno w przypadku podejmowania działalności gospodarczej (i wnioskowania 
o PREMIĘ) jak I dofinansowania na rozwój  prowadzonej działalności 
gospodarczej jest możliwe sfinansowanie zakupu środka transportu nowego  z 
wyłączeniem samochodów osobowych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z 
kierowcą.  Zatem możliwe jest sfinansowanie zakupu samochodów osobowych 
do przewozu  8-9 osób łącznie z kierowcą lub innych środków transportu (np. 
pojazdu z homologacją na ciężarowe). 
Dodatkowo należy mieć na uwadze w przypadku ubiegania się o pomoc na 
działania inne niż “Podejmowanie dz. gospodarczej” iż koszty zakupu środków 
transportu są uwzględniane w kosztach kwalifikowalnych maksymalnie w 
wyskokości  nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych 
operacji, pomniejszonych o koszty ogólne. 
Przykład wyliczenia poniżej: 
Zakres rzeczowo-finansowy operacji: - budowa obiektu 150 tys. zł; - Zakup 
wyposażenia 20 tys zł; - Zakup śr. transportu 90 tys zł; - przygotowanie 
dokumentacji projektowej – 25 tys zł 
Ustalenie wysokości k. kwalifikowalnych na podstawie powyższego zakresu: 
- Pozostałe koszty kwalifikowalne operacji bez kosztów ogólnych (150 tys. + 20 
tys) = 170 tys zł 
- Limit kosztów zakupu środka transportu (pozostałe koszty kwalifikowalne bez 
kosztów ogólnych 170 tys. Zł x 30%), Kwalifikowalne koszty zakupu środka 
transportu o wartości 90 tys zł = 51 tys zł 
- Limit kosztów ogólnych (10% pozostałych kosztów kwalifikowal.) =(170 tys+51 
tys)*10% = 22,1 tys zł 
 
 
Czy o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej może 
ubiegać się osoba zatrudniona w innym miejscu na umowę o pracę? Czy 
zatrudniając  pracowników musi spełnić jakieś dodatkowe wymagania 

względem osób przyjmowanych do pracy (np czy moga to być osoby 
pracujace w innym miejscu pracy  lub emeryci ?) 
 
O dofinansowanie na podjęcie działalnosci gospodarczej może ubiegać się 
osoba pracująca jak  i bezrobotna, która musi: - dokonać zgłoszenia do 
ubezpieczeń (w zakr. ubezpieczenia emerytalnego, rentowych i ubezpieczenia 
wypadkowego) z tytułu podejmowanej we własnym imieniu działalności 
gospodarczej i musi podlegać tym ubezpieczeniom w okresie 2 lat od wypłaty 
płatności końcowej; lub 
- utworzyć co najmniej jedno miejsce pracy (o ile jest to uzasadnione zakresem 
operacji) na podstawie umowy o pracę (łącznie minimum 1 etat średniorocznie). 
Jeśli wymóg zatrudnienia na podstwie umowy o pracę jest spełniony to nie ma 
znaczenia czy zatrudnia się osoby bezrobotne czy pracujące już. Jednakże 
należy mieć na względzie zapisy we wniosku o przyznanie pomocy w tym 
zakresie tj. obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych w firmie 
beneficjenta. Także jesli wnioskodawca założył utworzenie miejsc pracy dla osób 
z grup defaworyzowanych (bezrobotnych, z rodzin wielodzietnych, do 35 r.ż.) i 
dzieki temu został wybrany do dofinansowania, to podczas realizacji operacji  
musi się z tego wywiązać przyjmując pracowników. 
 
 
Czy jest możliwe ubieganie się o pomoc na otwarcie lub rozwijanie 
działalności gospodarczej prowadzonej sezonowo? Jak wówczas bedzie 
weryfikowane zobowiązanie do nieprzerwanego prowadzenia działalności 
gospodarczej i utrzymania miejsc pracy na założonym poziomie? 
Przepisy ustawy Prawo Przedsiębiorców przewidują możliwość zawieszenia 
działalności prowadzonej przez osoby fizyczne, jednak umowa przyznania 
pomocy wyklucza to i zawieszenie działalności w okresie zobowiązań umownych 
będzie wiązało się ze zwrotem 100% dofinansowania. Jeśli chodzi o utrzymanie 
miejsc pracy to wskaźnik będzie mierzony średniorocznie, dopuszcza się zatem 
aby w tzw. “martwym okresie” zredukować poziom zatrudnienia a w sezonie na 
tyle podnieść ten poziom aby w przeliczeniu średniorocznym osiągnąć 
deklarowany we wniosku o pomoc poziom zatrudnienia. 


