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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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STAN REALIZACJI BUDŻETU LSR NA LATA 2016-2022 – 
OSTATNIE WOLNE ŚRODKI 

 

Budżet przyznany Podhalańskiej LGD na lata 2016-2022 to 8.350.500 zł, w tym 6.650.000 zł na 
Wsparcie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w tym 
wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, rozwój niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, promocja 
obszaru, wydarzenia i inne inicjatywy lokalne. PONADTO w czerwcu 2019 r. Podhalańskiej LGD zostały 
przyznane 720 000,00 zł dodatkowych środków na nabory z zakresu rozwoju przedsiębiorczości. 

Lista projektów objętych dofinansowaniem ze środków PROW 2014-2020, za pośrednictwem PLGD, 
których realizacją możemy się pochwalić cały czas się rozbudowuje. Oto co już udało się zrealizować 
lub właśnie się realizuje dzięki dofinansowaniom w ramach wdrażania strategii dla Podhalańskiej LGD 

Imię i nazwisko/ nazwa 
beneficjenta Tytuł operacji/ projektu 

kwota 
dofinansowania 
z umowy lub z 
rozliczenia  

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 146 372,36 zł 

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 168 483,00 zł 

Koło Gospodyń Wiejskich 
Gminy Poronin     

Budowa ciągu pieszo-komunikacyjnego wraz ze ścieżką dydaktyczno-
edukacyjną wzdłuż Szlaku Papieskiego w miejscowości Ząb w Gminie 
Poronin 168 500,00 zł 

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 160 000,00 zł 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Koniówce 

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

Poronińskie Stowarzyszenie 
Kulturalno - Historyczne "Na 
Grapie" Miejsce rekreacji rozwoju umysłu. 50 000,00 zł 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Stasikówce Zdrowo i aktywnie spędzam wolny czas. 50 000,00 zł 

Koło Gospodyń Wiejskich 
Gminy Poronin 

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

Ludowy Klub Sportowy 
Szaflary "Szaflary na weekend" organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych. 50 000,00 zł 

Ludowy Klub Sportowy 
"Biali" Biały Dunajec Zajęcia sportowe dla dzieci roczniki : 2010-2014 50 000,00 zł 

Barbara Chramiec 
Wycieczki rodzinne po dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym 
Podhala 50 000,00 zł 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Poroninie 

Zakup profesjonalnego zestawu przeszkód na potrzeby organizacji 
warsztatów sportowo-pożarniczych oraz organizacja turnieju przez 
OSP Poronin  50 000,00 zł 

Stowarzyszenie "Dla 
Rozwoju Gminy Szaflary" Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 50 000,00 zł 

Stowarzyszenie "Dla 
Rozwoju Gminy Szaflary" Spotkania filmowe w gminie Szaflary 50 000,00 zł 
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Stowarzyszenie „Lokalna 
Organizacja Turystyczna 
Gminy Kościelisko” 

Akcja „Krokus” – nowatorskie podejście do turystyki i ekologii w Gminie 
Kościelisko 49 650,00 zł 

Stowarzyszenie Kobiety 
Podhala 

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

Lokalna Organizacja 
Turystyczna Chochołowski 

Przeprowadzenie multimedialnych warsztatów o Torfowiskach 
wysokich stanowiących unikat pogranicza Polski i Słowacji. 50 000,00 zł 

Stowarzyszenie Blisko Tatr Radio Internetowe BLISKO TATR 50 000,00 zł 

Stowarzyszenie "Lokalna 
Organizacja Turystyczna 
Gminy Kościelisko" 

Skiturowe Kościelisko - edukacja i promocja w zakresie turystyki 
skitourowej w Gminie Kościelisko. 50 000,00 zł 

Stowarzyszenie "Lokalna 
Organizacja Turystyczna 
Gminy Kościelisko" 

Filmowe Kościelisko - edukacja, promocja i turystyka Nordic Walking - 
od zabawy do wiedzy 50 000,00 zł 

Koło Gospodyń Wiejskich 
Gminy Poronin 

Kultura, tradycja i folklor Skalnego Podhala - Góralski Zespół 
Regionalny "Harnasie" 50 000,00 zł 

Witold Wójciak Otwarcie i prowadzenie warsztatu samochodowego 80 000,00 zł 

Piekara Zofia 
Podejmowanie działalności gospodarczej – innowacyjny Zakład 
Krawiecki w Kościelisku 80 000,00 zł 

Piotrowski  Jacek EKO-TAXI 80 000,00 zł 

Ważydrąg Zuzanna 
Podjęcie działalności-usługi edukacyjno-rozwojowe dla dzieci 
"Akademia przygód", zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych. 80 000,00 zł 

Michniak Paweł Otwarcie działalności gospodarczej w sektorze gastronomicznym 80 000,00 zł 

Karpiel Andrzej 
Innowacja i podwyższenie konkurencyjności firmy oraz wzrost 
zatrudnienia. 80 000,00 zł 

Przekupień Agnieszka 
Utworzenie nowej działalności gospodarczej w sektorze turystycznym - 
Dom Pracy Twórczej i Rozwoju Osobistego. 80 000,00 zł 

Szostak Bartłomiej 

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

Marek Justyna Utworzenie przedsiębiorstwa "Food truck tradycyjnie i po góralsku" 80 000,00 zł 

Czernik Krzysztof Mobilne usługi pielęgnacyjno-porządkowe terenów zielonych 80 000,00 zł 

Rusnak Tomasz 
Utworzenie nowej działalności gospodarczej w branży projektowania 
konstrukcyjnego w innowacyjnej technologii BIM 80 000,00 zł 

Sichelska Ewelina 

Otwarcie nowej działalności gospodarczej świadczącej innowacyjne 
usługi kosmetyczne na obszarze Podhalańskiej Lokalnej Grupy 
Działania 80 000,00 zł 

Szczechowicz Stanisław 
Utworzenie na terenie Podhalańskiej LGD nowego podmiotu 
gospodarczego poprzez otwarcie biura podatkowego 80 000,00 zł 

Szeliga Anna 

Badania RTG, prewencja diagnostyka, badania kliniczne oraz 
pozostałe usługi weterynaryjne szansą rozwoju nowego 
przedsiębiorstwa 80 000,00 zł 

Kula Jakub 
Otwarcie działalności gospodarczej wdrażającej innowacyjne 
rozwiązania oraz zwiększającej zatrudnienie 80 000,00 zł 

Żegleń Daniel 
Mobilny serwis klimatyzacji, webasto oraz ogólnej diagnostyki i 
kosmetyki pojazdów z naciskiem na zgłoszenia awaryjne 80 000,00 zł 

Miętus Maciej Fizjoterapia i wypożyczalnia sprzętu Miętus 80 000,00 zł 

Wajda Justyna 
Utworzenie nowej działalności gospodarczej w zakresie uruchomienia 
Cyfrowego Laboratorium Językowego 80 000,00 zł 

Gąsienica Andrzej 
Wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego - żyj zdrowo, aktywnie i 
ekologicznie 80 000,00 zł 

Bieda Ryszard / RICO 3D „NEBULA” – produkcja filamentów najwyższej jakości” 101 817,00 zł 
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Tatra Medica s.c. Piotr 
Sebastianowicz, Małgorzata 
Sebastianowicz Uruchomienie przez Tatra Medica diagnostyki RTG 200 000,00 zł 

Kowalski Marcin Zakup wyposażenia do ratownictwa wodnego 185 583,00 zł 

Rybka Maciej Modernizacja zaplecza gastronomicznego w Karczmie Muzykancko 167 422,00 zł 

Maciej Rybka Firma 
Handlowo-Usługowa 
RYBKA 

Wprowadzenie usług cateringowych w oparciu o dania tradycyjne i 
innowacyjne wykorzystujące potencjał produktów lokalnych 121 015,00 zł 

Małgorzata Babiarz Kaprol 
Music 

Tradycyjne lody z owczego, koziego i krowiego mleka z 
wykorzystaniem lokalnych produktów 230 000,00 zł 

Jakub Sobek - JKSO Jakub 
Sobek Podhalańskie przysmaki wszędzie tam gdzie koła zawiozą 127 790,00 zł 

Podhalańska LGD – 
OPERACJA WŁĄSNA 

Podhalański Produkt Lokalny - integracja branż mających znaczenie w 
zakresie produktu lokalnego na Podhalu 50 000,00 zł 

 

UWAGA  

OSTATNIA SZANSA NA PODOBNE DOFINANSOWANIA Z Podhalańską LGD  

W II półroczu 2019 r. i I półroczu 2020 roku Podhalańska LGD ogłosi prawdopodobnie ostatnie już 
nabory wniosków o przyznanie dofinansowania z EFRROW. 
 
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 działalności gospodarczej 

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

✓ Przedsięwzięcie 2.3.1. Wydarzenia oraz działania informacyjno-promocyjne na rzecz rozwijania oferty 
turystycznej obszaru PLGD 
I kwartał 2020 – pula środków 200 000,00 zł. Grupa docelowa: jak w przedsięwzięciu 1.2.1. 

PONADTO 

✓ Podhalańska LGD jest w trakcie ewaluacji LSR – nie wykluczamy aktualizacji LSR aby móc ogłosić 
kolejne nabory i w 100 % wykorzystać przyznane nam środki w LSR (strategia) 

✓ Prosimy o śledzenie naszej strony www.podhalanska.pl oraz facebooka, ponieważ może się 
okazać że będą jeszcze środki do rozdysponowania po rozliczeniu realizowanych obecnie 
projektów, lub rezygnacjach pojedynczych wnioskodawców i co za tym idzie przeprowadzimy  

 
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 

http://www.podhalanska.pl/
mailto:info@podhalanska.pl

