
Możliwości aplikowania 
w ramach PROW na lata 2014-2020, 
w ramach działania „Wdrażanie 
strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” 
(LSR)obszaru PLGD
Termin zostanie wskazany w ogłoszeniach 
o naborze – przewidujemy dwa/trzy terminy:
IV kwartał 2021 r.
I półrocze 2022 r.



Grupa docelowa: Osoby
prawne (z wyłączeniem JST ), 

Jednostki nieposiadające
osobowości prawnej, którym

ustawa przyznaje zdolność
prawną (np parafie, 

stowarzyszenia nierejestrowe).

• Nabór 3/2021 – Przedsięwzięcie 1.2.3. Wsparcie 
organizacji pozarządowych w zakresie działalności 
statutowej i działań innowacyjnych. W ramach naboru
mamy pulę środków minimum 97 415 EURO (389 660,00 
zł – przy kursie 4 zł). Wsparciem w naborze ma być objęte 
łącznie co najmniej 
5 różnych organizacji pozarządowych, które wcześniej nie 
skorzystały do dofinansowania w ramach tego 
przedsięwzięcia (1.2.3.)

• Nabór 4/2021 - Przedsięwzięcie 1.1.1. Tworzenie i 
rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej, rekreacyjnej, sportowej kulturalnej;
W ramach naboru mamy pulę środków minimum  
74 131 EURO ( 296 524,00 zł – przy kursie 4 zł). W ramach 
dostępnej puli środków zakładamy że powstanie łącznie 3 
nowych obiektów/miejsc infrastruktury turystyczno-
rekreacyjnej. 

Wysokość dofinansowania:
max 200 tys zł na realizację 

operacji, 
koszty całkowite operacji:  

minimum 
50 tys zł.

REFUNDACJA do 100 % 
kosztów kwalifikowalnych 
poniesionych zgodnie z 

umową przyznania pomocy

PLANOWANY TERMIN naborów:
IV kwartał 2021 r.



Grupa docelowa: 
Osoby fizyczne nieprowadzące 

działalności gospodarczej w 
okresie co najmniej 3 miesiące 

przed złożeniem wniosku -
mieszkańcy obszaru PLGD.

• Nabór 1/2022 - Przedsięwzięcie 2.1.1. PREMIA NA START -
wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej, w tym opartej 
na innowacjach i zakładanych przez osoby z grup 
defaworyzowanych;

W ramach naborów mamy pulę środków minimum 200 000 EURO 
dla operacji realizujących wskaźnik:

Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa 
/w tym przedsiębiorstw wprowadzających innowacje/ - min 10 
operacji

Liczba utworzonych miejsc pracy – 10 etatów minimum (w tym 
samozatrudnienie, rozumiane jako podleganie ubezpieczeniom 
społecznym w pełnym zakresie z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej)

Wysokość dofinansowania:
80 000 zł, 

RYCZAŁT – kwota tzw. premii 
wypłacana w dwóch transzach:

Pierwsza 64 000 zł – po 
podpisaniu umowy 

dofinansowania i założeniu 
firmy

Druga 16 000 zł – po 
zakończeniu realizacji zakupów 

zgodnie z biznesplanem, 
utworzeniu miejsca pracy i 

złożeniu Wniosku o płatność II 
transzy

PLANOWANY TERMIN naborów:
I  półrocze 2022 r.



Grupa docelowa: Osoby fizyczne
prowadzące działalność 

gospodarczą min 365 dni w 
okresie 3 lat poprzedzających 
złożenie wniosku (siedziba lub 

oddział na terenie Podhalańśkiej
LGD),

Osoby prawne prowadzące mikro 
lub małe przedsiębiorstwo  

zgodnie z przepisami ustawy 
Prawo Przedsiębiorców

• Nabór 2/2022 - 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;

W ramach naboru mamy pulę środków minimum 200 000 EURO i do 
zrealizowania WSKAŹNIKI:

- Liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa (w tym wprowadzającego innowacje) –
łącznie minimum 4 szt

- Liczba utworzonych miejsc pracy – łącznie 4 etaty minimum 
(umowa o pracę – średnioroczny pełny etat)

Wysokość dofinansowania:
min. 50 tys zł max. 200 tys zł. 
Minimalne koszty całkowite 

50 tys zł
REFUNDACJA do 70 % kosztów 
kwalifikowalnych poniesionych 
zgodnie z umową przyznania 

pomocy

PLANOWANY TERMIN naborów:
I półrocze 2022 r.



Grupa docelowa: 
Osoby prawne (z wyłączeniem

JST ), Osoby fizyczne
(mieszkańcy obszaru PLGD), 

Jednostki nieposiadające
osobowości prawnej, którym

ustawa przyznaje zdolność
prawną (np parafie, 

stowarzyszenia nierejestrowe).

• Nabór 3/2022 - Przedsięwzięcie 1.2.1. Wzmacnianie tożsamości
regionalnej oraz działania na rzecz integracji, aktywizacji i
umacniania więzi lokalnych wśród mieszkańców obszaru PLGD;

Pula środków minimum 110 500 EURO, 

wskaźniki – liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów 
działających w sferze kultury, liczba inicjatyw edukacyjnych i 
kulturalnych wzmacniających tożsamość regionalną mieszkańców 
obszaru PLGD.

Wysokość dofinansowania:
max 200 tys zł na realizację 

operacji, 
koszty całkowite minimum 

50 tys zł.

REFUNDACJA  do 100 % 
kosztów kwalifikowalnych 
poniesionych zgodnie z 

umową przyznania pomocy

PLANOWANY TERMIN naborów:
I półrocze 2022 r.



Dodatkowo

Podhalańska LGD planuje realizację jednej operacji własnej w ramach 
przedsięwzięcia 2.3.1. Wydarzenia oraz działania informacyjno-
promocyjne na rzecz rozwijania oferty turystycznej obszaru PLGD 

W 2021/2022 roku pojawi się informacja o planowanej realizacji 
operacji własnej i o ile żaden podmiot uprawniony (np. organizacja 
pozarządowa) nie złoży zamiaru jej realizacji, operację zrealizuje sama 
Podhalańska LGD. Jeśli jakikolwiek podmiot złoży zamiar realizacji 
operacji własnej, wówczas LGD ma obowiązek ogłosić nabór 
wniosków w tym zakresie. W naborze wniosek może złożyć każdy 
podmiot uprawniony.

Pula środków 12 500 EURO. 
Wskaźnik Liczba wspartych inicjatyw z zakresu integracji oferty 
turystycznej obejmującej cały obszar PLGD - minimum 2



Warunki - KTO MA SZANSĘ na DOFINANSOWANIE z LGD?

W PRZYPADKU 
OSÓB 

FIZYCZNYCH -
PEŁNOLETNI 
OBYWATELE 

PAŃSTW 
CZŁONKOWSKICH 

UE

OSOBY PRAWNE, 
ORAGNIZACJE I 
MIESZKAŃCY* 

JEDNEJ Z PIĘCIU 
GMIN LGD: 

KOŚCIELISKO, 
SZAFLARY, 

PORONIN, BIAŁY 
DUNAJEC, 
CZARNY 

DUNAJEC.

OSOBY I 
ORGANIZACJE 

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 
Odpowiednią do 
zakresu operacji 
działalność **

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

Szczegółowy wykaz warunków formalnych ujęty jest na oceny zgodności z LSR oraz Karcie weryfikacji operacji zgodnie z warunkami PROW 2014-2020

• * Może nie dotyczyć, w zależności od zakresu działania objętego dofinansowaniem – dotyczy działań trwale związanych z nieruchomością, czy instalacją maszyn urządzeń

• ** nie dotyczy Premii na start
• INNE UWAGI:  W przypadku Premii – dodatkowo wnioskodawca nie może podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie i z mocy ustawy, wnioskodawca-

mieszkaniec nie może widnieć w CEIDG jako prowadzący działalność gospodarczą w okresie na 3 miesiące przed złożeniem wniosku
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). 



Koszty możliwe do ponoszenia w ramach operacji 
– koszty kwalifikowalne
 1) koszty ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej 

„kosztami ogólnymi”,
◦ honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia 

środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności

 2) zakup robót budowlanych lub usług,

 3) zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup 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, 

 6) zakupu nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych 
przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,

 7) zakupu nowych rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,

 9) podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013 
(jeśli nie istnieje możliwość odzyskania na mocy prawodawstwa krajowego)

– które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Koszty zakupu środków transportu – mogą być uznane za kwalifikowalne w ramach operacji 
jedynie do wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, 
pomniejszonych o koszty ogólne (ograniczenie to nie dotyczy Premii na start)



Dofinansowanie z LGD w czasie

data umowy 
= 

rozpoczęcie 
realizacji 
operacji

data złożenia 
wniosku o 

płatność końcową 
= 

zakończenie 
realizacji operacji

data złożenia informacji 
monitorującej do UM 

= 
rok od daty otrzymania 
płatności końcowej na 

Premię i Rozwój 
działalności 

gospodarczej

Data 
otrzymania  
płatności 
końcowej 

z ARiMR, od 
tej daty 

liczona jest 
trwałość 
projektu

Czas 
realizacji 

operacji = 
max 2 lata, 
dodatkowe 

punkty 
jeżeli 1 rok.

złożenie 
wniosku 
w LGD = 
termin 
naboru

przekazanie 
wniosków 
wybranych 
przez Radę 
LGD do UM

Informowanie o  
dofinansowaniu 

z EFRROW, 
złożenie ankiety 
monitorującej 

w LGD

Czas związania celem operacji (tzw. trwałość projektu)
= 5 lat od daty otrzymania płatności końcowej. Lub

3 lata od płatności końcowej (przy Rozwoju działalnosci gospod.) lub
2 lata od płatności II transzy (przy Premii na start)

Czas 
weryfikacji 

wniosków w 
UM ok. 4 
miesiące

Czas 
weryfik
acji w 
LGD = 

max 50 
dni

Czas 
weryfikacji 
Wniosku o 

płatność do 
ok 2 mies.

Podsumowanie: Przykładowo, przy naborze w którym przyjmowanie wniosków zakończy się w styczniu 2022 r. 
można się spodziewać podpisania umowy przyznania pomocy około pół roku później, wtedy też można bezpiecznie 
rozpocząć realizację operacji – ponosić koszty zgodnie z umową z UMWM/ zakładać działalność/ zatrudniać pracowników



Przebieg oceny wniosku złożonego w Podhalańskiej LGD

Oceny operacji (wniosków) złożonych w naborach Podhalańskiej LGD dokonuje Rada. 

W skład Rady LGD wchodzi obecnie 11 osób  - przedstawicieli sektorów społecznego, publicznego i 
gospodarczego, przy ocenie i posiedzeniach Rady pomocą służy również biuro LGD, dlatego 
pomimo że pracownicy biura świadczą doradztwo dla wnioskodawców to (podobnie jak 
członkowie Rady) nie mogą pisać wniosków i biznesplanów – aby zapewnić bezstronność przy 
ocenie.

Żeby operacja mogła być wybrana do finansowania przez Radę LGD:

1) W pierwszej kolejności musi zostać uznana za zgodną z LSR, czyli:

• być objęta wnioskiem złożonym w miejscu, terminie i w sposób wskazany w ogłoszeniu o naborze 
wniosków podanym do publicznej wiadomości na stronie www.podhalanska.pl

• spełnić warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1570 z późn.zm.),

• Operacja powinna być zgodna ze wskazanymi w LSR i w ogłoszeniu o naborze celami i 
przedsięwzięciami oraz przyczyniać się do osiągnięcia określonych w LSR wskaźników
wskazanych w danym naborze wniosków. 

http://www.podhalanska.pl/


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

2) osiągnąć minimalną liczbę punktów w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru, :

• 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.

Po zakończeniu oceny i wyboru , LGD przekazuje wnioski wybrane do weryfikacji przez SW. W ramach weryfikacji 
SW może jednorazowo wezwać wnioskodawcę do usunięcia braków, oczywistych omyłek i złożenia wyjaśnień. 
Ocena w SW powinna nastąpić w czasie do 4 miesięcy od przekazania wniosków przez LGD. – warto o tym 
pamiętać przewidując datę podpisania umowy przyznania pomocy z UMWM = rozpoczęcia realizacji operacji



Podpisanie UMOWY  z SW 

Umowa może zawierać postanowienia dotyczące realizacji operacji, w szczególności 
zobowiązania do:

1) Osiągnięcia wskaźników realizacji celu operacji w określonym terminie oraz zachowania 
celu operacji w okresie do 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej 

2) Przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym 
upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej;

4) Warunków i sposobu przekazywania informacji dla LGD dotyczących realizacji operacji, 
niezbędnych do monitorowania wskaźników określonych w LSR  - złożenie ankiety 
monitorującej na wezwanie LGD;

5) Uwzględniania wszystkich transakcji związanych z operacją w oddzielnym systemie 
rachunkowości albo wykorzystywania do ich identyfikacji odpowiedniego kodu rachunkowego

7) Warunków informowania o pomocy otrzymanej z EFRROW – Podhalańska LGD ma tzw. 
indywidualne zasady promocji i informowania o pomocy otrzymanej w ramach PROW 2014-
2020.

8)  Warunków w zakresie zmiany umowy – konieczność uzyskania zgody Rady Podhalańskiej 
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 i indywidualnymi zasadami obowiązującymi w LGD.
Wzór informacji PLGD na plakat A3, baner na www, tablicę informujące o realizacji projektu:



Od czego zacząć aplikowanie o środki z PLGD?

✓Warto skorzystać z doradztwa w biurze LGD w zakresie dokumentacji 
aplikacyjnej i zgodności z warunkami udzielenia wsparcia, w tym 
kryteriami wyboru, należy jednak pamiętać, że LGD nie wypełnia za 
wnioskodawców wniosków o dofinansowania ani załączników.

✓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.gov.pl/web/arimr

WSZELKIE INFORMACJE 
NIEZBĘDNE DLA PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKÓW, 

UDZIELANE SĄ W BIURZE PODHALAŃSKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA:
34-424 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

http://www.gov.pl/web/arimr
mailto:info@podhalanska.pl

