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 Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego  
przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014–2020 

 
 

W latach 2016-2022 mieszkańcy obszaru Podhalańskiej LGD, 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 2020 (4-17 luty 2020) Podhalańska LGD zaplanowała nabory wniosków na operacje realizowane przez podmioty 
inne niż LGD, w zakresie przedsięwzięć: 
 

✓ Przedsięwzięcie 1.2.1. Wzmacnianie tożsamości regionalnej oraz działania na rzecz integracji, aktywizacji 
i umacniania więzi lokalnych wśród mieszkańców obszaru PLGD.  
Nabór 1/2020.  
– pula środków  w naborze 1/2020 = 250 000,00 zł,  
Grupa docelowa wnioskodawców:  
Osoby fizyczne (mieszkańcy obszaru PLGD), Osoby prawne (z wyłączeniem JST ), Jednostki nieposiadające 
osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (np parafie, stowarzyszenia nierejestrowe) 
- kwota wnioskowana o którą może się ubiegać jeden wnioskodawca (w ramach jednego wniosku – operacji): 
50 000 zł i nie więcej niż 100% kosztów kwalifikowalnych 
 

✓ Przedsięwzięcie 2.3.1. Wydarzenia oraz działania informacyjno-promocyjne na rzecz rozwijania oferty 
turystycznej obszaru PLGD.  
Nabór 2/2020. 
pula środków w naborze 2/2020 = 200 000,00 zł.  
Grupa docelowa wnioskodawców:  
Osoby fizyczne (mieszkańcy obszaru PLGD), Osoby prawne (z wyłączeniem JST ), Jednostki nieposiadające 
osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (np parafie, stowarzyszenia nierejestrowe). 
- kwota wnioskowana o którą może się ubiegać jeden wnioskodawca (w ramach jednego wniosku – operacji): 
50 000 zł i nie więcej niż 100% kosztów kwalifikowalnych 

 

PONADTO: 

Prosimy o śledzenie naszej strony www.podhalanska.pl oraz facebooka, ponieważ w II kwartale 2020 planujemy 
także dodatkowe nabory w ramach: 

 - Przedsięwzięcia 2.1.1. Premia na start oraz   

 - Przedsięwzięcia 1.2.3.Wsparce organizacji pozarządowych w zakresie działalności statutowej.  

Nabory odbędą się po stosownej aktualizacji LSR i uzgodnieniu terminów z Zarządem Województwa 
Małopolskiego. 

http://www.podhalanska.pl/


LOKALNE KRYTERIA WYBORU  –  CZYLI JAK ZWIĘKSZYĆ SZANSĘ NA WYBÓR WNIOSKU  
Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD – działania inne niż rozwój działalności 
gospodarczej i premia na start. Uzasadnienie zgodności z każdym z poniższych kryteriów należy przedstawić we 
Wniosku o przyznanie pomocy – należy odnieść się do każdego z kryteriów oceny merytorycznej. 

Racjonalność budżetu operacji – 6 lub 0 punktów 
Chcąc uzasadnić zgodność z kryterium, należy udowodnić że: 
1)_Koszty ujęte we wniosku o dofinansowanie są racjonalne, uzasadnione zakresem operacji – spójne z 
planowanymi działaniami i niezbędne do osiągniecia celu – uzasadnienie poniesienia poszczególnych wydatków 
należy przedstawić we wniosku o przyznanie pomocy (np. Opis operacji lub Szczegółowy opis zadań – kolumna 
uzasadnienie) 
2)_Zaplanowane ceny poszczególnych kosztów operacji (zarówno kwalifikowalne jak i pozostałe niezbędne) 
znajduje swoje potwierdzenie w załączonych dokumentach potwierdzających przyjęty poziom cen np. 
- ofertach cenowych (w formie tradycyjnych ofert z pieczęcią oferenta lub wysłanych mailowo z załączonym wydrukiem 
e-maila lub wydruków ze sklepów internetowych ( ważne aby wydruki ze sklepów internetowych zawierały datę wydruku 
i adres strony internetowej z której pobrano cennik). - kosztorysach 
3) Oferty cenowe poza nazwą produktu i ceną powinny zawierać specyfikację produktu (charakterystyczne cechy) 
na podstawie której przyjęty został dany poziom ceny. 
Niespełnienie jednego z tych trzech warunków np. brak specyfikacji produktu/usługi wiąże się z uzyskaniem 0 
punktów w danym kryterium. 

Zasięg oddziaływania projektu – 3 lub 0 punktów 
Preferowane są wnioski o przyznanie pomocy realizowane w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców.  
We wniosku o przyznanie pomocy należy określić lokalizację operacji. 
LGD weryfikuje spełnienie kryterium na podstawie danych z GUS (statgov.pl) lub pozyskanych z Ewidencji Ludności 
poszczególnych gmin wchodzących w skład LGD wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego złożenie Wniosku 
o Przyznanie Pomocy.  
W 2018 roku żadna z miejscowości położonych na obszarze LGD nie przekraczała 5 tys. mieszkańców w związku z tym 
3 punkty były przyznawane automatycznie. W przypadku realizacji na terenie kilku miejscowości – liczona jest średnia 
arytmetyczna liczby mieszkańców łącznie do liczby miejscowości. 

Innowacyjność – 3 lub 0 punktów 
Preferuje się operacje/projekty o charakterze innowacyjnym w skali całego obszaru LGD (tj. projekt ma być innowacyjny 
w skali wszystkich gmin z terenu LGD).  Innowacyjność zgodna z kryterium rozumiana jest jako: 
- wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu / usługi / procesu / organizacji na obszarze LSR i/lub  
- wdrożenie nowego sposobu wykorzystania istniejących zasobów /surowców przyrodniczych, historycznych, 
kulturowych czy społecznych czy też nowe metody zaangażowania społeczności lokalnej. 
Innowacyjność powinna być spójna z zakresem rzeczowo-finansowym całego wniosku – i zostać osiągnięta dzięki 
realizacji projektu i opisanego zakresu działań, kosztów kwalifikowalnych i zasobów. W przypadku konkursów 
ukierunkowanych na innowacje – potwierdzona wskaźnikiem produktu – jeśli dotyczy to będzie wskazany w naborze. 
Wnioskodawca powinien udowodnić innowacyjność: 
- zgodną z ww. definicją innowacyjności, 
-  w skali całego obszaru LGD  
-  poprzez przygotowanie wiarygodnego rozeznania/ diagnozy odnoszącego się do wszystkich gmin PLGD. Warto 
takie rozeznanie zawrzeć  w dodatkowym załączniku do wniosku, ponieważ w przypadku tego kryterium poza 
zapisami we wniosku w zakresie innowacyjności źródłem weryfikacji jego spełnienia jest poza wnioskiem i załącznikami 
– wiedza Rady. Przy lakonicznym uzasadnieniu innowacyjności projektu lub braku wiarygodnej diagnozy Rada 
licząca 12 osób ma prawo nie przyznać punktów w tym kryterium wskazując odpowiednie uzasadnienie. 
Niespełnienie jednego z tych trzech warunków innowacyjności wiąże się z uzyskaniem 0 punktów w kryterium. 

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu – 3 lub 0 punktów 
Preferuje się operacje przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i/lub 
przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Mogą to być działania inwestycyjne, edukacyjne lub promujące 
zastosowanie rozwiązań proekologicznych. Za działania sprzyjające ochronie środowiska i/lub przeciwdziałające 
zmianom klimatu uznaje się planowane w ramach operacji – zaplanowane w kosztach operacji:   
✓ inwestycje w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii ;  

instalacje wykorzystujące energię słońca,  jednostki wykorzystujące energię geotermalną,  pompy ciepła,  małe 
elektrownie wodne,  elektrownie wiatrowe,  instalacje wykorzystujące biomasę, biogaz, 

✓ inwestycje remontowe i/lub modernizacyjne związane z poprawą utrzymania ciepła w budynku, 



✓ budowa budynków niskoenergetycznych (tzw. pasywnych, zero energetycznych), 
✓ w przypadku zakupu środka transportu – zakup samochodu elektrycznego.   
✓ Zakup technologii i maszyn wykorzystujących rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i/lub przeciwdziałanie 

zmianom klimatu – zastosowanie tych rozwiązań musi być wyraźnie wskazane w ofercie cenowej i specyfikacji 
technicznej wraz ze wskazaniem mierzalnych efektów/pozytywnego wpływu zastosowania tych rozwiązań na klimat 
i/lub środowisko. 

✓ Inwestycje w edukację ekologiczną w zakresie działań sprzyjających ochr. środowiska i przeciwdział. zmianom klimatu 
Wnioskodawca powinien: 
 - wskazać w opisie projektu i budżecie kosztów (minimum jedna pozycja w budżecie kosztów) zakres 
zastosowanych rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony  środowiska i/lub przeciwdziałania zmianom klimatu 
- wskazać mierzalne efekty zastosowania tych rozwiązań.   
- zaplanować rozwiązania spójne z pozostałymi elementami wniosku  
- załączyć oferty cenowe wraz ze specyfikacją techniczną planowanych do zakupu produktów/usług określonych 
jako wykorzystujących rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska, oferta/specyfikacja powinna zawierać opis 
parametrów i mierzalnych efektów proekologicznych. 
Niespełnienie jednego z tych czterech warunków wiąże się z uzyskaniem 0 punktów w danym kryterium. 

Czas realizacji operacji – 3 lub 0 punktów 
Wnioskodawca powinien wykazać, że zrealizuje operację w terminie do 12 miesięcy od podpisania umowy o 
dofinansowanie  oraz termin zakończenia realizacji operacji w harmonogramie zawartym w opisie operacji jest tożsamy  
z planowanym terminem zakończenia operacji we Wniosku o Przyznanie Pomocy.  
Kryterium  weryfikowane na podstawie harmonogramu.  
Harmonogram operacji powinien uwzględniać co najmniej terminy:  
- przewidywanej daty podpisania umowy przyznania pomocy = data rozpoczęcia realizacji operacji  
- zakończenia realizacji operacji. Brak harmonogramu lub Harmonogram, który nie obejmuje swoim zakresem 
tych dwóch przewidywanych terminów to brak punktów w kryterium. 

Stopień wykorzystania wskaźnika produktu 
Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub 
mniejszy od udziału procentowego wskaźnika produktu osiąganego przez operację w stosunku do wskaźnika 
zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu.  
Przykładowo: LGD zaplanowała w ramach naboru gdzie pula środków wynosi 200.000zł, 8 szt wskaźnika produktu. Aby 
otrzymać punkty każdy wnioskodawca w ramach wnioskowanej kwoty pomocy 50.000 zł na operację powinien 
zaplanować realizację minimum 2 szt określonych w naborze wskaźników produktu. 

Spójność złożonej dokumentacji aplikacyjnej – 3 lub 0 punktów 
Warunki spójności dokumentacji (aby uzyskać punkty należy spełnić wszystkie 3 lub 4 warunki łącznie): 

1. wskazane we wniosku i załącznikach terminy związane z realizacją operacji są ze sobą spójne 
2. Załączone do wniosku dokumenty uzasadniające przyjęty poziom cen są uszeregowane w takiej kolejności 

jak pozycje kosztowe w budżecie, są ponumerowane i oznaczone numerami pozycji budżetowych do 
których się odnoszą 

3. W przypadku wprowadzania pozytywnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania 
zmianom klimatu – wyraźne wskazanie efektów zastosowania tych rozwiązań w ofercie cenowej/specyfikacji 
technicznej oraz w budżecie w uzasadnieniu dla danej pozycji kosztowej – jeżeli dotyczy. 

4. Opis zgodności z kryteriami wyboru znajduje potwierdzenie w pozostałych rubrykach we wniosku i załącznikach 
– uzasadnienie zgodności z każdym z kryteriów zawiera odniesienie do pozostałych części wniosku/ 
załączników gdzie znajduje się potwierdzenie spełnienia danego kryterium. 

Gotowość do realizacji operacji/projektu – 6 lub 0 punktów 
Preferuje się beneficjentów, którzy wykazują gotowość do realizacji wg dokumentów na dzień złożenia wniosku. 
W przypadku operacji niewymagających decyzji budowlanych punkty są przyznawane automatycznie – jednak 
wnioskodawca w opisie zgodności z kryteriami powinien wskazać ten fakt lub podstawę prawną uzasadniającą 
stwierdzenie, że dane działanie (szczególnie inwestycyjne) nie wymaga uzyskania decyzji/pozwoleń. Jeżeli operacja 
wymaga uzyskania decyzji budowlanych  punkty w kryterium są przyznawane jeśli wnioskodawca posiada wszystkie 
wymagane decyzje budowlane - prawomocne dla całego zakresu inwestycji. 

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW W OCENIE MERYTORYCZNEJ 
Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać – i do której warto dążyć to 33 punkty. 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji (nawet przy bardzo małej liczbie 
złożonych wniosków) to 21 punktów (60% z 33 p). 



PODSTAWOWE WARUNKI DOFINANASOWANIA  

OPERACJI SKŁADANYCH W NABORACH 1/2020 I 2/2020 
Forma wsparcia: refundacja (ZWROT PONIESIONYCH KOSZTÓW)  

Kwota pomocy: 50 000,00 zł.  

Intensywność pomocy: zwrot do 100% kosztów kwalifikowalnych poniesionych po podpisaniu umowy przyznania pomocy. Wydatki 

poniesione wcześniej nie będą uznane za kwalifikowalne i nie będą podlegały refundacji. 

Warunki pomocy:  
1. Złożenie wniosku z wymaganymi załącznikami w terminie trwania naboru – zgodnie z ogłoszeniem o naborze podawanym do 

publicznej wiadomości najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem przyjmowania wniosków. 
2. Zgodność z celami LSR i dodatkowymi warunkami wsparcia tj. zaplanowanie odpowiednich wskaźników: 

NABÓR 1/2020 
Cel  ogólny 1. Zwiększenie atrakcyjności obszaru PLGD jako miejsca zamieszkania i wypoczynku 
Cel szczegółowy 1.2. Wzmacnianie tożsamości lokalnej oraz aktywności i integracji mieszkańców  
Przedsięwzięcie: 1.2.1. Wzmacnianie tożsamości regionalnej oraz działania na rzecz integracji, aktywizacji i umacniania więzi 
lokalnych wśród mieszkańców obszaru PLGD 
Wskaźnik produktu – każdy z wnioskodawców musi zaplanować w jednym projekcie (na kwotę 50 000 zł) co najmniej po jednej 
sztuce dwóch różnych wskaźników – należy je wpisać we wniosku o przyznanie pomocy:  
liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury,  
liczba inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych wzmacniających tożsamość regionalną mieszkańców obszaru PLGD 
liczba wydanych wydawnictw/materiałów promujących kulturę obszaru PLGD,  
liczba działań aktywizujących i integrujących lokalną społeczność 
NABÓR 2/2020 
Cel  ogólny 2. Rozwój społeczno-gospodarczy Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania 
Cel szczegółowy 2.3. Zintegrowana promocja obszaru i kreowanie marki obszaru PLGD 
Przedsięwzięcie 2.3.1. Wydarzenia oraz działania informacyjno-promocyjne na rzecz rozwijania oferty turystycznej obszaru 
PLGD 
Wskaźnik produktu :  
Liczba wspartych inicjatyw z zakresu rozwoju oferty turystycznej obszaru PLGD   
– każdy wnioskodawca musi zaplanować min 2 szt. 

3. Zgodność z warunkami określonymi w PROW 2014-2020, m.in.: 
✓ Niekomercyjny charakter operacji;  
✓ Wnioskodawca (w przypadku osób fizycznych) jest obywatelem państwa członkowskiego UE i mieszkańcem obszaru LGD;  
✓ Wnioskodawca posiada osobowość prawną lub tzw. zdolność prawną  
✓ Wnioskodawca (będący osobą prawną lub posiadająca zdolność prawną) posiada siedzibę lub oddział na terenie Podhalańskiej 

LGD,  
✓ Wnioskodawca posiada tytuł prawny do nieruchomości na której będzie planowana realizacja operacji (dotyczy projektów 

inwestycyjnych),  
✓ Wnioskodawca zapewni trwałość i zachowanie celu operacji przez 5 lat od daty otrzymania refundacji. 
Szczegółowy wykaz warunków formalnych ujęty jest na oceny zgodności z LSR oraz Karcie weryfikacji warunków 
określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 
4._Zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru operacji.  

Udowodnienie spełnienia kryteriów lokalnych/ punktowych,  

w celu uzyskania jak największej liczby punktów w ocenie merytorycznej  

daje szansę na wybór projektu przez Radę Lokalnej Grupy Działania i otrzymanie dofinansowania 

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 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  liczba punktów w ramach kryterium:  Spójność złożonej dokumentacji aplikacyjnej 

- w drugiej kolejności, liczba punktów w ramach kryterium:  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. 

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

