
 

Nr     Nazwa przedsięwzięcia objętego 

naborem w 2017 r. – I półrocze 
Pula środków w 
naborze/ 
Sposób 
realizacji  

Max kwota wsparcia 
/ intensywność 
wsparcia  

Planowany do osiągnięcia wskaźnik 
produktu w ramach danej puli naboru 

Wskaźnik rezultatu do 
osiągnięcia do 2023 r. 

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 

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

800.000,00 – 
Konkurs operacje 
INNE  

200.000,00 
Refundacja do 100% 
KK operacji 

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

 
8000 – liczba osób które 
skorzystały w wyniku realizacji 
operacji z objetych wsparciem 
nowych i/lub zmodernizowanych/ 
doposazonych obiektów i miejsc 
infrastruktury turystycznej, 
rekreacyjnej, kulturalnej 

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

300.000,00 - 
Projekt grantowy 

50.000,00 – grant 
Refundacja do 100% 
KK zadania 

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

1.1.2. Polepszenie oferty spędzania 
wolnego czasu poprzez zajęcia 
sportowe, rekreacyjne, ekologiczne 

300.000,00 - 
Projekt grantowy 

50.000,00 – grant 
Refundacja do 100% 
KK zadania 

12 - Liczba działań promujących zdrowy i 
aktywny tryb życia 

300 - Liczba uczestników/ 
odbiorców wydarzeń z zakresu 
zdrowego i aktywnego tryb życia  

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

50.000,00 zł 
- Operacja 
własna 

50.000,00 – 
Refundacja do 95% 
KK operacji 

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

300 - Liczba 
uczestników/odbiorców inicjatyw 
pro środowiskowych   
i proekologicznych 

Cel ogólny 1: Zwiększenie atrakcyjności obszaru PLGD jako miejsca zamieszkania i wypoczynku 
Cel szczegółowy 1.2. Wzmacnianie tozsamości lokalnej oraz aktywności i integracji mieszkańców  

1.2.3. Wsparcie organizacji pozarządowych 
w zakresie działalności statutowej i 
działań innowacyjnych 

300.000,00 - 
Projekt 
grantowy 

50.000,00 – grant 
Refundacja do 100% 
KK zadania 

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

600 - Liczba osób uczestnicząca  
w działaniach organizowanych 
przez organizacje III sektora 

Cel  ogólny 2. Rozwój społeczno-gospodarczy Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania 
Cel szczegółowy 2.2. Wspieranie współpracy lokalnych podmiotów oraz budowanie kapitału społecznego na rzecz rozwoju obszaru PLGD 

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

500.000,00  
– Konkurs 
operacje INNE 
(inkubator) 

500.000,00 na 
inkubator - dla nie 
będących 
przedsiębiorcami /  
Refundacja do 100% 
KK operacji 

1 – Liczba inkubatorów przetwórstwa 
lokalnego 

30 – osób/rok - Liczba osób 
korzystających z infrastruktury 
służącej przetwarzaniu produktów 
rolnych  

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

50.000,00 zł 
- Operacja 
własna  

50.000,00 – 
Refundacja do 95% 
KK operacji 

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

50 - Liczba podmiotów i/lub osób 
uczestniczących w tworzeniu sieci 
współpracy na rzecz promocji i 
sprzedaży produktów 

 

  



KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI 

 
W ujęciu ogólnym koszty kwalifikowalne (KK) operacji/zadania 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, planów, przygotowania dokumentacji technicznej) 
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-KK nie dotyczy grantów. 
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) 

Podsumowując kwalifikowalne są koszty, 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.  Wkład rzeczowy nie może być KK w zadaniach objętych grantami. 
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. 

 

Konkursy planowane przez Podhalańską Lokalną Grupę Działania w 
2017r. i możliwości dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
 Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 
 

Podhalańską LGD tworzy 5 gmin: Biały Dunajec, Czarny 
Dunajec, Kościelisko, Poronin i Szaflary. 
W latach 2016-2022 mieszkańcy obszaru PLGD, przedsiębiorcy, 
osoby prawne jak również nieposiadające osobowości prawnej 
mające siedzibę lub oddział na terenie jednej z ww. gmin mogą 
ubiegać się o wsparcie w ramach ogłaszanych przez LGD 
naborów wniosków. W roku 2017 Podhalańska LGD 
zaplanowała szereg naborów wniosków na operacje 
realizowane przez podmioty inne niż LGD oraz w ramach trzech 
projektów grantowych. O ile rok 2016 nakierowany był na 
przedsiębiorczość to z naborów planowanych w roku 2017 
przedsiębiorcy są praktycznie wykluczeni. 
 

Jakie operacje/zadania mogą być wybrane do dofinansowania? 
Projekty do dofinansowania wybiera Rada Podhalańskiej LGD na podstawie oceny 
wniosków pod kątem zgodności ze strategią oraz zgodności z kryteriami wyboru 
operacji/grantobiorców. Dlatego też przystępujac do pisania projektu niezbędne jest: 
-  zapoznanie się z warunkami formalnymi przyznania pomocy w ramach konkretnego 
działania i dostarczenie niezbędnych załączników do wniosku potrzebnych LGD do 
weryfikacji zgodności z PROW (np zaświadczenie z KRUS lub ZUS, zaświadczenie z ARiMR, 
ksero dowodu osobistego lub zaświadczenie potwierdzające zamieszkiwanie na terenie 
LGD, dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości itp)  
- zapoznanie się z Kryteriami wyboru operacji/grantobiorców i zweryfikowanie możliwości 
uzyskania jak największej liczby punktów na tym etapie oceny 
- uzasadnienie zgodności z celami i przedsięwzięciami strategii przyporządkowanymi do 
naboru w ramach którego składany jest wniosek:  wskazanie właściwych dla naboru 
wskaźników, przedsięwzięć, celów LSR. 
 

Po więcej informacji zapraszamy do naszego biura i na stronę internetową LGD 
Siedziba: Ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-520  Poronin  
Biuro: ul. Jana Pawła II 310, 34-425 Biały Dunajec 

godziny przyjmowania stron: Pon.-Pt.  8:00 – 15:00,  
www.podhalanska.pl,  telefon: 18 20 115 43, e-mail: info@podhalanska.pl 
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