BIULETYN
INFORMACYJNY
PODHALAŃSKIEJ LGD

LISTOPAD 2021 r.

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

W trzecim numerze biuletynu informacyjnego Podhalańskiej LGD, wydanym na „zakończenie”
wdrażania strategii rozwoju lokalnego na lata 2014-2020, chcielibyśmy szczególnie przybliżyć stan
realizacji projektów w ramach strategii, przedstawić najciekawsze lub innowacyjne projekty, które
zostały zrealizowane oraz zachęcić was do aplikowania o ostatnie dotacje w ramach przyznanych
nam na 2022 rok dodatkowych środków:
na rozwój przedsiębiorczości
na wsparcie inicjatyw lokalnych realizowanych przez mieszkańców obszaru, organizacje
pozarządowe i osoby prawne działające na terenie Podhalańskiej LGD.

SPIS TEMATÓW TEGO NUMERU:
Realizacja projektów w ramach LSR na lata 2014-2020 – wykaz projektów
Dobre praktyki w realizacji projektów w ramach LSR – najciekawsze lub innowacyjne projekty
Ostatnie planowane nabory w ramach dodatkowych środków
Dofinansowanie z LGD – krok po kroku, podstawowe warunki dofinansowania, koszty kwalifikowalne
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REALIZACJA PROJEKTÓW W RAMACH LSR
NA LATA 2014-2020 – WYKAZ PROJEKTÓW
PODHALAŃSKA Lokalna Grupa
Działania od XII.2016 do IV.2021
ogłosiła 39 naborów.
W naborach złożono łącznie 215
wniosków z których około 50%
m o g ł o zo s t a ć w y b r a n y c h d o
finansowania z uwagi na
o g r a n i c z o n ą p u l ę ś r o d k ó w.
Łącznie zrealizowano w ramach
strategii Podhalańskiej LGD (lub jest
w trakcie realizacji) 76 projektów, w
zakresach:
Rozwijanie działalności
gospodarczej,
Podejmowanie działalności
gospodarczej – PREMIE na start
Wzmacnianie kapitału społecznego
Rozwój ogólnodostępnej
infrastruktury turystycznej i
i.rekreacyjnej
Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Promowanie obszaru objętego LSR.

Rola Podhalańskiej LGD we wdrażaniu strategii rozwoju lokalnego polega głównie na: aktywizacji
i.informowaniu, prowadzeniu naborów wniosków i ich ocenie, promocji obszaru LGD, integracji
trójsektorowej dla rozwoju obszaru.
Ponadto w ramach środków PROW 2014-2020 LGD może realizować samodzielnie operacje własne
oraz projekty współpracy w partnerstwie z innymi LGD w kraju i za granicą. Podhalańska LGD
zrealizowała w bieżącym okresie jedną operację własną pt. „Podhalański produkt lokalny integracja branż mających znaczenie w zakresie produktu lokalnego na Podhalu".
Celem projektu było: Wzmocnienie kapitału społecznego w zakresie integracji branż mających
znaczenie dla sprzedaży i promocji produktów lokalnych na terenie Podhalańskiej LGD poprzez
wspólny wyjazd studyjny, stworzenie bazy producentów oraz promocję produktów lokalnych na
targach.
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Zestawienie wszystkich zrealizowanych/realizowanych projektów w ramach poddziałania 19.2.
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność, z budżetu strategii Podhalańskiej LGD.
Gmina
Czarny
1 Dunajec

LP

Imię i
nazwisko/nazwa
Witold Wójciak

2 Kościelisko Piekara Zofia
Czarny
3 Dunajec
Piotrowski Jacek

Tytuł operacji/zadania z naboru
Otwarcie i prowadzenie warsztatu samochodowego
Podejmowanie działalności gospodarczej – innowacyjny Zakład
Krawiecki w Kościelisku

Kwota
wsparcia
80 000,00 zł
80 000,00 zł

EKO-TAXI
Podjęcie działalności-usługi edukacyjno-rozwojowe dla dzieci
4 Kościelisko Ważydrąg Zuzanna
"Akademia przygód", zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.
Podejmowanie działalnosci gospodarczej poprzez zakup urządzeń i
5 Kościelisko Karpiel Andrzej
maszyn stolarskich
Utworzenie nowej działalności gospodarczej w sektorze turystycznym 6 Kościelisko Przekupień Agnieszka Dom Pracy Twórczej i Rozwoju Osobistego.
Wprowadzenie na rynek nowych produktów poprzez podjęcie
działalności gospodarczej w zakresie produkcji specjalistycznej odzieży
7 Poronin
Szostak Bartłomiej
jeździeckiej.

80 000,00 zł

8 Szaflary
Czarny
9 Dunajec

80 000,00 zł

Czarny
10 Dunajec

Marek-Godzik Justyna Utworzenie przedsiębiorstwa "Food truck tradycyjnie i po góralsku"
Bieda Ryszard
„NEBULA” – produkcja filamentów najwyższej jakości”
Tatra Medica s.c. Piotr
Sebastianowicz,
Małgorzata
Uruchomienie przez Tatra Medica s.c. Piotr Sebastianowicz,
Sebastianowicz
Małgorzata Sebastianowicz diagnostyki RTG

11 Kościelisko Kowalski Marcin
12 Poronin

Zakup wyposażenia do ratownictwa wodnego

Rybka Maciej

Modernizacja zaplecza gastronomicznego w Karczmie Muzykancko
Remont istniejącego ogrodzenia boiska rekreacyjnego, remont kabin
Ludowy Klub
dla uczestników wydarzeń rekreacyjnych, wykonanie utwardzenia
Biały
Sportowy "Biali" Biały powierzchni gruntu kostką brukową oraz budowa urządzenia na
13 Dunajec
Dunajec
obiekcie budowlanym
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla rozwoju ogólnodostępnej
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę altany - bike
Ochotnicza Straż
stopu, remont kanalizacji, utwardzenie terenu, montaż obiektów małej
14 Kościelisko Pożarna w Kościelisku architektury
Stowarzyszenie "Nasz
Poronin" (dawne "Koło Budowa ciągu pieszo-komunikacyjnego wraz ze ścieżką dydaktycznoGospodyń Wiejskich
edukacyjną wzdłuż Szlaku Papieskiego w miejscowości Ząb w Gminie
15 Poronin
Gminy Poronin")
Poronin
Plac zabaw dla dzieci - budowa rekreacyjnego placu zabaw polegająca
Ludowy Klub
na budowie obiektów małej architektury wraz z niezbędną niwelacją
16 Szaflary
Sportowy Szaflary
terenu oraz zabezpieczeniem stref bezpieczeństwa piaskiem
Stowarzyszenie
„Lokalna Organizacja
Turystyczna Gminy
Akcja „Krokus” – nowatorskie podejście do turystyki i ekologii w Gminie
17 Kościelisko Kościelisko”
Kościelisko
Biały
18 Dunajec
Czernik Krzysztof
Mobilne usługi pielęgnacyjno-porządkowe terenów zielonych
Biały
Utworzenie nowej działalności gospodarczej w branży projektowania
19 Dunajec
Rusnak Tomasz
konstrukcyjnego w innowacyjnej technologii BIM
Biały
Szczechowicz
Utworzenie na terenie Podhalańskiej LGD nowego podmiotu
20 Dunajec
Stanisław
gospodarczego poprzez otwarcie biura podatkowego
Badania RTG, prewencja diagnostyka, badania kliniczne oraz
Biały
pozostałe usługi weterynaryjne szansą rozwoju nowego
21 Dunajec
Szeliga Anna
przedsiębiorstwa
Czarny
Otwarcie działalności gospodarczej wdrażającej innowacyjne
22 Dunajec
Kula Jakub
rozwiązania oraz zwiększającej zatrudnienie
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80 000,00 zł
80 000,00 zł
80 000,00 zł

80 000,00 zł

101 817,00 zł

150 000,00 zł
185 583,00 zł
167 422,00 zł

146 372,36 zł

168 483,00 zł

168 500,00 zł

160 000,00 zł

49 650,00 zł
80 000,00 zł
80 000,00 zł
80 000,00 zł

80 000,00 zł
80 000,00 zł

Czarny
23 Dunajec
Biały
24 Dunajec
Czarny
25 Dunajec

Żegleń Daniel

Sichelska Ewelina
Miętus Maciej

26 Kościelisko Wajda Justyna
27 Poronin
Czarny
28 Dunajec

29 Poronin
30 Poronin

31 Poronin
32 Szaflary
Biały
33 Dunajec
Czarny
34 Dunajec

Gąsienica Andrzej
Ochotnicza Straż
Pożarna w Koniówce
Stowarzyszenie "Nasz
Poronin" (dawne "Koło
Gospodyń Wiejskich
Gminy Poronin")
Ochotnicza Straż
Pożarna w Stasikówce
Poronińskie
Stowarzyszenie
Kulturalno-Historyczne
"Na Grapie"
Ludowy Klub
Sportowy Szaflary
Ludowy Klub
Sportowy "Biali" Biały
Dunajec
Barbara Chramiec

Ochotnicza Straż
Pożarna w Poroninie
Stowarzyszenie "Dla
Rozwoju Gminy
36 Szaflary
Szaflary"
Stowarzyszenie "Dla
Rozwoju Gminy
37 Szaflary
Szaflary"
Biały
Stowarzyszenie
38 Dunajec
Kobiety Podhala
Lokalna Organizacja
Czarny
Turystyczna
39 Dunajec
Chochołowski
Stowarzyszenie Blisko
40 Kościelisko Tatr
Stowarzyszenie
"Lokalna Organizacja
Turystyczna Gminy
41 Kościelisko Kościelisko"
Stowarzyszenie
"Lokalna Organizacja
Turystyczna Gminy
42 Kościelisko Kościelisko"
Stowarzyszenie "Nasz
Poronin" (dawne "Koło
Gospodyń Wiejskich
43 Poronin
Gminy Poronin")
Maciej Rybka Firma
Handlowo-Usługowa
44 Poronin
RYBKA
35 Poronin

Mobilny serwis klimatyzacji, webasto oraz ogólnej diagnostyki i
kosmetyki pojazdów z naciskiem na zgłoszenia awaryjne
Otwarcie nowej działalności gospodarczej świadczącej innowacyjne
usługi kosmetyczne na obszarze Podhalańskiej Lokalnej Grupy
Działania
Fizjoterapia i wypożyczalnia sprzętu - Miętus
Utworzenie nowej działalności gospodarczej w zakresie uruchomienia
Cyfrowego Laboratorium Językowego
Wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego - żyj zdrowo, aktywnie i
ekologicznie
Budowa boiska treningowego 15x30 m wraz z modernizacją placu
zabaw w miejscowości Koniówka.

80 000,00 zł

80 000,00 zł
80 000,00 zł
80 000,00 zł
80 000,00 zł
50 000,00 zł

Poprawa jakości życia społeczności lokalnej i poprawa atrakcyjności
turystycznej poprzez montaż małej architektury w miejscowościach
Gminy Poronin.

49 741,00 zł

Zdrowo i aktywnie spędzam wolny czas.

50 000,00 zł

Miejsce rekreacji i rozwoju umysłu.

49 981,29 zł

"Szaflary na weekend" organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.

50 000,00 zł

Zajęcia sportowe dla dzieci roczniki : 2010-2014
Wycieczki rodzinne po dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym
Podhala
Zakup profesjonalnego zestawu przeszkód na potrzeby organizacji
warsztatów sportowo-pożarniczych oraz organizacja turnieju przez
OSP Poronin

50 000,00 zł

Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci

50 000,00 zł

Spotkania filmowe w gminie Szaflary
Wyzdajoj się, zjedz zdrowo, a potem se zatońc - a dzieckiem ftosi Ci
sie zajmie - regionalne warsztaty dla dorosłych.

50 000,00 zł

50 000,00 zł

50 000,00 zł

50 000,00 zł

Przeprowadzenie multimedialnych warsztatów o Torfowiskach
wysokich stanowiących unikat pogranicza Polski i Słowacji.

50 000,00 zł

Radio Internetowe BLISKO TATR

48 611,90 zł

Skiturowe Kościelisko - edukacja i promocja w zakresie turystyki
skitourowej w Gminie Kościelisko.

48 449,00 zł

Filmowe Kościelisko - edukacja, promocja i turystyka Nordic Walking od zabawy do wiedzy

42 797,56 zł

Kultura, tradycja i folklor Skalnego Podhala - Góralski Zespół
Regionalny "Harnasie"

50 000,00 zł

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

Biały
45 Dunajec
Czarny
46 Dunajec

Małgorzata Babiarz
Kaprol Music
Jakub Sobek - JKSO
Jakub Sobek

Tradycyjne lody z owczego, koziego i krowiego mleka z
wykorzystaniem lokalnych produktów

47 PLGD
Czarny
48 Dunajec

Podhalańska LGD

Podhalańskie przysmaki wszędzie tam gdzie koła zawiozą
Podhalański Produkt Lokalny - integracja branż mających znaczenie w
zakresie produktu lokalnego na Podhalu

Skoczyk Bartłomiej

Innowacyjne usługi geodezyjne - Bartłomiej Skoczyk

49 Poronin
Czarny
50 Dunajec

Kwak Paulina Jadwiga Clarte - Animacje Za Siedmioma Górami

Żegleń Karolina Diana Uruchomienie mobilnej wypożyczalni rowerów elektrycznych
W GÓRY NA SKITURY! - wdrożenie innowacyjnej oferty turystycznej
łączącej zimową turystykę wysokogórską z podnoszeniem
świadomości ekologicznej turystów i mieszkańców obszaru PLGD,
5+ Szkoła Górska
korzystających z usług 5+ SZKOŁA GÓRSKA Sp.z o.o. oraz
Spółka z ograniczona utworzenie nowoczesnej wypozyczalni sprzętu do narciarstwa
51 Kościelisko odpowiedzialnością
wysokogórskiego.
Stanisław Waliczek
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz wzrost zatrudnienia
52 Poronin
Transkop
poprzez zwiększenie możliwości usługowych firmy / TRANSKOP
Parafia RzymskoKatolicka św. Marii
Remont istniejącego odwodnienia systemu drenażowego wraz z
Magdaleny w
wykonaniem izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych budynku
Czarny
Odrowążu
kościoła w Odrowążu Podhalańskim wpisanego do gminnego rejestru
53 Dunajec
Podhalańskim
zabytków
Związek Podhalan
54 Kościelisko Oddział Kościelisko
Remont z termomodernizacją sali widowiskowej Domu Ludowego
Ochotnicza Straż
Czarny
Pożarna Ratułów
Utworzenie strefy rekreacyjnej w Ratułowie - miejsca integracji pokoleń
55 Dunajec
Dolny
dla zachowania lokalnego dziedzictwa
Utworzenie działalności gospodarczej w zakresie stworzenia
Czarny
innowacyjnego biura architektoniczno-geodezyjnego na obszarze
56 Dunajec
Głowacz Piotr
Podhalańskiej Lokalnej Grupu Działania
Utworzenie miejsca pracy poprzez otwarcie działalności gospodarczej
57 Kościelisko Mizera Aleksandra
w branży gastro-kurierskiej
58 Szaflary

Budzyk Krystyna

59 Szaflary

Ścisłowicz Wojciech

Czarny
60 Dunajec

Andrzej Topór Auto
Usługi "AT"
Andrzej Sikoń Firma
Remontowo
Budowlana "Sikoń"
Andrzej Borowicz
Firma BlacharskoDekarska

61 Szaflary

62 Szaflary

63 Szaflary
Biały
64 Dunajec

Czarny
65 Dunajec

66 Poronin

Agnieszka Majerczyk
Dom Seniora
"Tatrzańska Jesień"
Ludowy Klub
Sportowy "Biali" Biały
Dunajec
Parafia RzymskoKatolicka p.w. Matki
Bożej Bolesnej Podczerwone

Pracownia Hafciarska - Haft-Podhale.pl
Utworzenie na terenie Podhalańskiej LGD nowej firmy w branży
ochrony środowiska
Rozwój usług mechanicznych poprzez zastosowanie innowacyjnych
systemów pomiarowych i kalibrujących oraz OZE jako bezemisyjny
system grzewczy
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz poszerzenie oferty
usługowej poprzez zastosowanie nowej maszyny w procesie
świadczenia usług
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz wzrost zatrudnienia
poprzez zwiększenie możliwości usługowych firmy
Dom Seniora „Tatrzańska Jesień” – poszerzenie oferty usługowej
placówki o wprowadzenie innowacyjnych zabiegów biochirurgii
(larwoterapii) i hirudoterapii oraz świadczenie usług dowozu dla
podopiecznych.

Dla tych co własnego boiska nie mają

Rękodzieło łączy poolenia
Zakup profesjonalnego zestawu przeszkód na potrzeby organizacji
Ochotnicza Straż
warsztatów sportowo-pożarniczych, organizacja rodzinnego
Pożarna w Stasikówce międzypokoleniowego turnieju oraz wystawy przez OSP w Stasikówce
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230 000,00 zł
127 790,00 zł
50 000,00 zł
80 000,00 zł
80 000,00 zł
80 000,00 zł

200 000,00 zł
200 000,00 zł

99 787,00 zł
120 411,00 zł

249 942,00 zł

80 000,00 zł
80 000,00 zł
80 000,00 zł
80 000,00 zł

130 524,38 zł

174 827,00 zł

200 000,00 zł

200 000,00 zł

49 339,00 zł

44 348,00 zł

49 824,00 zł

67
68

69

70

Stowarzyszenie
Poronin
Rozwoju Podtatrza
Koło Gospodyń
Szaflary
Wiejskich Szaflary
Lokalna Organizacja
Czarny
Turystyczna
Dunajec
Chochołowski
Stowarzyszenie
"Lokalna Organizacja
Turystyczna Gminy
Kościelisko Kościelisko"

71 Kościelisko Olejniczak Halina
Stowarzyszenie Dla
Rozwoju Gminy
72 Szaflary
Szaflary
Ludowy Klub
Biały
Sportowy "Biali" Biały
73 Dunajec
Dunajec
Ochotnicza Straż
74 Poronin
Pożarna w Poroninie

400 lecie nadania wsi Suche i Ząb - nagranie filmów dokumentujących
powstanie miejscowości Suche i Ząb, wydanie tomu wierszy "Moje
Suche" oraz organizacja wystawy malarzy oraz twórców ludowych
Szaflarzańskie Smaki - warsztaty kulinarne z Kołem Gospodyń
Wiejskich Szaflary

50 000,00 zł
49 887,00 zł

Promocja lokalnych atrakcji turystycznych na globalnych mapach
interaktywnych

50 000,00 zł

"Na Giewont się Patrzy" - słuchowisko radiowe jako forma wyrazu i
sposób na budowanie silnych więzi lokalnych

47 555,00 zł

Trenuj z olimpijczykiem, kultywowanie tradycji narciarstwa biegowego

48 682,00 zł

Podhalańska Bitwa Smaków

50 000,00 zł

Siłownia bez barier - utworzenie nowego obiektu infrastruktury
turystyczno-rekreacyjnej w Białym Dunajcu
Adaptacja jednej ściany wieży strażackiej zlokalizowanej przy remizie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Poroninie na ściankę wspinaczkową

75 Szaflary

54 288,00 zł
57 395,00 zł

Hajnos-Małecka Maria Mobilny eko-dietetyk i trener
Dźwigulska-Musiał
Utworzenie na terenie Podhalańskiej LGD nowej firmy zajmującej się
76 Kościelisko Paula
Konserwacją Dzieł Sztuki
Stworzenie przedsiębiorstwa świadczącego usługi wykonania
projektów budynków oraz prezentacji projektów w wirtualnej
Czarny
rzeczywistości przy użyciu okularów VR poprzez zakup
77 Dunajec
Mrugała Marcin
specjalistycznego sprzętu

80 000,00 zł

78 Szaflary

80 000,00 zł

Janczak Karolina

Założenie działalności gospodarczej - Akademia Makijażu
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80 000,00 zł

80 000,00 zł

DOBRE PRAKTYKI W REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH LSR –
NAJCIEKAWSZE LUB INNOWACYJNE PROJEKTY
PRZYKŁADY PROJEKTÓW Z ZAKRESU ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
„TRADYCYJNE LODY Z OWCZEGO, KOZIEGO I KROWIEGO MLEKA
Z WYKORZYSTANIEM LOKALNYCH PRODUKTÓW”.
Dofinansowanie na rozwój firmy 230 000 zł (70% kosztów kwalifikowalnych).
Dzięki realizacji inwestycji, wprowadzono na rynek lokalny nowy produkt - lody z mleka
koziego i owczego. Produkcja lodów tradycyjnych jest wykonywana w wyposażonym
w.ramach dofinansowania lokalu gastronomicznym w Murzasichlu. Sprzedaż lodów
tradycyjnych jest świadczona mobilnie w różnych lokalizacjach Podhalańskiej LGD
w.wykonanym na zamówienie drewnianym „zielonym wozie”.
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„ZAKUP WYPOSAŻENIA DO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO”
Dofinansowanie na rozwój firmy 185 583 zł (70% kosztów kwalifikowalnych).
Dzięki realizacji inwestycji, firma zakupiła sprzęt i wyposażenie do świadczenia usług oraz do
szkoleń w zakresie ratownictwa wodnego.

"NEBULA" PRODUKCJA FILAMENTÓW NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI"
Dofinansowanie na rozwój firmy 101 817 zł (70% kosztów kwalifikowalnych).
Celem operacji było rozszerzenie istniejącej linii produkcyjnej wytwarzającej filament do
druku 3D o innowacyjne i nowoczesne urządzenia produkcyjne oraz utworzenie dwóch
nowych etatów.
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"WPROWADZENIE USŁUG CATERINGOWYCH W OPARCIU O DANIA
TRADYCYJNE I INNOWACYJNE WYKORZYSTUJĄCE POTENCJAŁ
PRODUKTÓW LOKALNYCH"
Dofinansowanie na rozwój firmy 121 015 zł (refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych).
Celem operacji był zakup wyposażenia gastronomicznego do świadczenia usług
kateringowych i usług gastronomicznych w terenie/mobilnie.

„W GÓRY NA SKITURY! - WDROŻENIE INNOWACYJNEJ OFERTY
SZKOLENIOWEJ, ŁĄCZĄCEJ ZIMOWĄ TURYSTYKĘ WYSOKOGÓRSKĄ
Z . PODNOSZENIEM ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ TURYSTÓW
I.MIESZKAŃCÓW OBSZARU PLGD, KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG „5+
SZKOŁA GÓRSKA” SP. Z O.O. ORAZ UTWORZENIE NOWOCZESNEJ
WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU DO NARCIARSTWA WYSOKOGÓRSKIEGO”
Dofinansowanie na rozwój firmy 200 000 zł (70% kosztów kwalifikowalnych).
Dzięki realizacji inwestycji, firma zakupiła wyposażenie do świadczenia usług wypożyczalni
sprzętu narciarskiego.
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„URUCHOMIENIE PRZEZ TATRA MEDICA S.C. PIOTR SEBASTIANOWICZ,
MAŁGORZATA SEBASTIANOWICZ DIAGNOSTYKI RTG”
Dofinansowanie na rozwój firmy 200 000 zł (70% kosztów kwalifikowalnych).
Dzięki realizacji inwestycji, firma zakupiła wyposażenie do świadczenia innowacyjnych na
obszarze LGD usług RTG.

„ UTWORZENIE NOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SEKTORZE
TURYSTYCZNYM - DOM PRACY TWÓRCZEJ I ROZWOJU OSOBISTEGO”
Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej 80 000 zł tzw. PREMII (ryczałt),
(nawet 100% kosztów kwalifikowalnych).
Dzięki realizacji projektu mieszkaniec obszaru utworzył nową firmę, dokonano niezbędnych
zakupów i prac remontowych w celu uruchomienia usług noclegowo-turystycznych
w.Kościelisku.
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„UTWORZENIE NOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W BRANŻY
PROJEKTOWANIA KONSTRUKCYJNEGO W INNOWACYJNEJ
TECHNOLOGII BIM”
Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej 80 000 zł tzw. PREMII (ryczałt),
(nawet 100% kosztów kwalifikowalnych).
Dzięki realizacji projektu mieszkaniec Gminy Biały Dunajec utworzył nową firmę, dokonano
niezbędnych zakupów sprzętu i oprogramowania w celu uruchomienia usług projektowania
architektonicznego.

„ OTWARCIE NOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚWIADCZĄCEJ
INNOWACYJNE USŁUGI KOSMETYCZNE NA OBSZARZE PODHALAŃSKIEJ
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA”.
Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej 80 000 zł tzw. PREMII (ryczałt),
(nawet 100% kosztów kwalifikowalnych).
Dzięki realizacji projektu mieszkaniec obszaru utworzył nową firmę, dokonano niezbędnych
zakupów i prac remontowych w celu uruchomienia gabinetu kosmetycznego w Białym
Dunajcu, w tym uruchomienie innowacyjnych na obszarze usług makijażu permanentnego.
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„ EKO TAXI”
Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej 80 000 zł tzw. PREMII (ryczałt),
(nawet 100% kosztów kwalifikowalnych).
Dzięki realizacji projektu mieszkaniec obszaru utworzył nową firmę świadczącą usługi
przejazdów turystycznych pojazdem elektrycznym.

„ OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WDRAŻAJĄCEJ INNOWACYJNE
ROZWIĄZANIA ORAZ ZWIĘKSZAJĄCEJ ZATRUDNIENIE”
Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej 80 000 zł tzw. PREMII (ryczałt),
(nawet 100% kosztów kwalifikowalnych).
Dzięki realizacji projektu mieszkaniec gminy Czarny Dunajec utworzył nową firmę, dokonano
niezbędnych zakupów sprzętu stolarskiego, maszyny CNC, w celu uruchomienia działalności
i.świadczenia usług – stolarskich i rzeźbiarskich.
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„ UTWORZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA
„FOOD TRUCK TRADYCYJNIE I PO GÓRALSKU””
Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej 80 000 zł tzw. PREMII (ryczałt),
(nawet 100% kosztów kwalifikowalnych).
Dzięki realizacji projektu mieszkaniec gminy Szaflary utworzył nową firmę „Yes SER”,
dokonano niezbędnych zakupów sprzętu oraz przyczepy Food Truck, w celu uruchomienia
usług gastronomicznych.

„ PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
– INNOWACYJNY ZAKŁAD KRAWIECKI W KOŚCIELISKU”
Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej 80 000 zł tzw. PREMII (ryczałt),
(nawet 100% kosztów kwalifikowalnych).
Dzięki realizacji projektu mieszkaniec obszaru utworzył nową firmę, zakupiono maszynę
hafciarską i inne wyposażenie oraz oprogramowanie w celu uruchomienia innowacyjnych
usług haftu komputerowego.

„ UTWORZENIE NOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE
URUCHOMIENIA CYFROWEGO LABORATORIUM JĘZYKOWEGO”
Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej 80 000 zł tzw. PREMII (ryczałt),
(nawet 100% kosztów kwalifikowalnych).
Dzięki realizacji projektu mieszkaniec gminy Kościelisko utworzył nową firmę, zakupion
niezbędne wyposażenie i prace instalacyjno-remontowe w celu uruchomienia
innowacyjnych na obszarze usług szkoleń językowych.
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PRZYKŁADY PROJEKTÓW W ZAKRESIE ROZWOJU OGÓLNODOSTĘPNEJ
NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY
„ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DLA ROZWOJU
OGÓLNODOSTĘPNEJ NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ
POPRZEZ BUDOWĘ ALTANY - BIKE STOPU, REMONT KANALIZACJI,
UTWARDZENIE TERENU, MONTAŻ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY”
Beneficjent: OSP w Kościelisku.
Dofinansowanie w formie refundacji 168 483,00 zł (do 100% kosztów kwalifikowalnych)

„MIEJSCE REKREACJI I ROZWOJU UMYSŁU”
Beneficjent: Poronińskie Stowarzyszenie Kulturalno - Historyczne "Na Grapie”.
Dofinansowanie w formie refundacji w kwocie do 50 000 zł na jeden projekt i nie więcej
niż 100% kosztów kwalifikowalnych.
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„REMONT Z TERMOMODERNIZACJĄ SALI WIDOWISKOWEJ
DOMU LUDOWEGO”
Beneficjent: Związek Podhalan Oddział w Kościelisku.
Dofinansowanie w formie refundacji 121 888 zł (do 100% kosztów kwalifikowalnych).

„SIŁOWNIA BEZ BARIER - UTWORZENIE NOWEGO OBIEKTU
INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W BIAŁYM DUNAJCU”
Beneficjent: Ludowy Klub Sportowy „Biali” Biały Dunajec.
Dofinansowanie w formie refundacji 54 288,00 zł (do 100% kosztów kwalifikowalnych).

„UTWORZENIE STREFY REKREACYJNEJ W RATUŁOWIE - MIEJSCA
INTEGRACJI POKOLEŃ DLA ZACHOWANIA LOKALNEGO DZIEDZICTWA”
Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna Ratułów Dolny.
Dofinansowanie w formie refundacji 249 942,00 zł (do 100% kosztów kwalifikowalnych).
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PRZYKŁADY PROJEKTÓW W ZAKRESIE WSPIERANIA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO,
PROMOCJI DZIEDZICTWA OBSZARU PLGD, INICJATYWY LOKALNE, WYDARZENIA,
IMPREZY, WYDAWNICTWA
Beneficjent: Stowarzyszenie Dla Rozwoju Gminy Szaflary.
Dofinansowanie w formie refundacji do 50 000 zł/ projekt i nie więcej niż 100% kosztów.

PROJEKT 1. „AKTYWNI RODZICE SZCZĘŚLIWE DZIECI”
Projekty dotyczyły zakupu wyposażenia i organizacji wydarzeń skierowanych do
mieszkańców i turystów, dla całych rodzin.

PROJEKT 1. „SPOTKANIA FILMOWE W GMINIE SZAFLARY”
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Beneficjent: Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Kościelisko.
Dofinansowanie w formie refundacji w wysokości do 50 000 zł na jeden projekt i nie więcej
niż 100% kosztów kwalifikowalnych.

PROJEKT 1. SKITUROWE KOŚCIELISKO - EDUKACJA I PROMOCJA
W ZAKRESIE TURYSTYKI SKITOUROWEJ W GMINIE KOŚCIELISKO

PROJEKT 2. „NA GIEWONT SIĘ PATRZY” – SŁUCHOWISKO RADIOWE
JAKO FORMA WYRAZU I PROMOCJI LOKALNEGO DZIEDZICTWA
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PROJEKT 3. „AKCJA KROKUS – NOWATORSKIE PODEJŚCIE DO TURYSTYKI
I EKOLOGII W GMINIE KOŚCIELISKO
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"WYZDAJOJ SIE, ZJEDZ ZDROWO A POTEM SE ZATOŃC - A DZIECKIEM
FTOSI CI SIE ZAJMIE - REGIONALNE WARSZTATY DLA DOROSŁYCH”
Projekt dotyczył organizacji cyklu warsztatów dla dorosłych, w czasie warsztatów rodzice
mogli pozostawić dzieci pod opieką animatora.
Beneficjent: Stowarzyszenie Kobiety Podhala.
Dofinansowanie w formie refundacji w kwocie do 50 000 zł na jeden projekt i nie więcej
niż 100% kosztów kwalifikowalnych.

PRZEPROWADZENIE MULTIMEDIALNYCH WARSZTATÓW O TORFOWISKACH
WYSOKICH STANOWIĄCYCH UNIKAT POGRANICZA POLSKI I SŁOWACJI
Zrealizowano 10 bezpłatnych warsztatów edukacyjnych łącznie dla 150 osób, na które składały się
innowacyjne lekcje w nowo powstałym multimedialnym muzeum przyrodniczym w.Chochołowie,
przejazd pojazdem elektrycznym i warsztaty z przewodnikiem po Torfowiskach Orawsko -Nowotarskich.
Projekt łączył w sobie wprowadzenie na rynek potencjalnej nowej usługi (możliwej do wdrożenia
komercyjnie), opartej na współpracy lokalnych firm i wykorzystanie zasobów obszaru LGD.
Beneficjent: LOKALNA Organizacja Turystyczna „Chochołowski”.
Dofinansowanie w formie refundacji w kwocie 50 000 zł i nie więcej niż 100% kosztów kwalifikowalnych.
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KULTURA, TRADYCJA I FOLKLOR SKALNEGO PODHALA GÓRALSKI ZESPÓŁ REGIONALNY "HARNASIE"
Beneficjent: Stowarzyszenie "Nasz Poronin".
Dofinansowanie w formie refundacji w kwocie 50 000 zł i nie więcej niż 100% kosztów
kwalifikowalnych.

“TRENUJ Z OLIMPIJCZYKIEM, KULTYWOWANIE TRADYCJI
NARCIARSTWA BIEGOWEGO”
W ramach projektu zorganizowano I przeprowadzono 14 treniingów dla mieszkańców
i..turystów prowadzonych pod okiem trenerów-olimpijczyków, przeprowadzono 1 wycieczkę
edukacyjną do Doliny Kościeliskiej dla bardziej zaawansowanych narciarzy, oraz wydano
publikację “Olimpijczycy z Kościeliska” wraz z jej promocją w Domu Ludowym w Kościelisku.
Beneficjent: Halina Olejniczak.
Dofinansowanie w formie refundacji w kwocie 48 682,00 zł i nie więcej niż 100% kosztów
kwalifikowalnych.
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“400 LECIE NADANIA WSI SUCHE I ZĄB - NAGRANIE FILMÓW
DOKUMENTUJĄCYCH POWSTANIE MIEJSCOWOŚCI SUCHE I ZĄB,
WYDANIE TOMU WIERSZY "MOJE SUCHE" ORAZ ORGANIZACJA
WYSTAWY MALARZY ORAZ TWÓRCÓW LUDOWYCH”
Beneficjent: Stowarzyszenie Rozwoju Podtatrza.
Dofinansowanie w formie refundacji w kwocie 50 000,00 zł i nie więcej niż 100% kosztów
kwalifikowalnych.
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ZAINSPIROWANY?
JEST JESZCZE SZANSA NA DOFINANSOWANIE

TWOJEGO POMYSŁU! BĘDĄ OSTATNIE NABORY W 2022 R.
NABORY PLANOWANE W 2022 R. 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, – pula środków 200000,00 euro (800000,00 zł po przeliczeniu
wg kursu 4 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 – pula środków 200000,00 euro (800000,00 zł po
przeliczeniu wg kursu 4 zł )
Grupa docelowa: przedsiębiorcy: osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność
gospodarczą na terenie Podhalańskiej LGD13.

Przedsięwzięcie 1.2.1. Wzmacnianie tożsamości regionalnej oraz działania na
rzecz integracji, aktywizacji i umacniania więzi lokalnych wśród mieszkańców
obszaru PLGD–pula środków 123000,00 euro (492000,00 zł po przeliczeniu wg kursu
4 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).

Przedsięwzięcie 2.3.1. Wydarzenia oraz działania informacyjno-promocyjne na
rzecz rozwijania oferty turystycznej obszaru PLGD - pula środków 12 500,00 euro
(50 000,00 zł po przeliczeniu wg kursu 4 zł) – operacja własna LGD.
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PODSTAWOWE WARUNKI DOFINANASOWANIA W ZALEŻNOŚCI
OD ZAKRESU PROJEKTU

1

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. 16.000 zł po realizacji biznesplanu,
zgłoszeniu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w ZUS z tytułu prowadzonej
działalności 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 3 miesięcy 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.

2 lokalnego […] przez rozwijanie działalności gospodarczej.

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju

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 okresie 3 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.
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3

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, jednak 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.

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
działalności gospodarczej" 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.
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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.
Do kosztów kwalifikowalnych nie można zaliczyć kosztów zakupu nieruchomości, rat leasingu
oraz kosztów bieżących tj. koszty operacyjne, koszty personelu, koszty szkoleń
bieżących/okresowych, koszty związane z tworzeniem sieci kontaktów lub koszty związane
z.kształtowaniem wizerunku (np materiały promocyjne, strona internetowa, reklama itp.)
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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 60 dni 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 informacji monitorującej do UMWM, po roku od otrzymania
płatności końcowej
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).

PODHALAŃSKĄ LGD TWORZY OBSZAR 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.
Nie dziwią więc cele jakie postawiła sobie Podhalańska
LGD do realizacji 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

Wszystkie projekty wpisujące się w te cele mają szansę zostać objęte
dofinansowaniem w ramach ogłaszanych od 2016 roku naborów wniosków
o dofinansowanie z PROW 2014-2020.
WAŻNE DATY W REALIZACJI LSR:
11 maja 2016 r. Podhalańska Lokalna Grupa Działania podpisała umowę na mocy której
została wybrana do realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
i..może ogłaszać nabory w umowie Podhalańskiej LGD przyznano 6 650 000 zł dla
beneficjentów organizowanych naborów wniosków w ramach działania Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznosć
(LSR)
W 2019 roku za wysoki stopień efektywności wdrażania strategii Zarząd Województwa
przyznał Podhalańskiej LGD dodatkowe środki na nabory w zakresie przedsiębiorczości,
tak, że obecnie budżet strategii to 7 370 000 zł
W 2021 roku budżet strategii na lata 2014-2020 został ponownie zwiększony o tzw.
dodatkowe środki na wdrażanie projektów przez mieszkańców I przedsiębiorców
z..obszaru Podhalańskiej LGD. Dzięki tym pieniądzom w łącznej kwocie 523 000 euro tj
przeszło 2 mln zł, ogłosimy w 2022 roku kolejne nabory wniosków w zakresie
przedsiębiorczości (premia na start i dofinansowanie na rozwój działalności) oraz projekty
inne (aktywizacja, integracja mieszkańców, wsparcie organizacji pozarządowych).
Szczegóły będą znane końcem 2022 r.

PO WIĘCEJ INFORMACJI ZAPRASZAMY DO NASZEGO BIURA
I NA STRONĘ INTERNETOWĄ LGD
www.podhalanska.pl
Biuro LGD: 34-424 Szaflary, Ul. Orkana 37 c,
18 20 115 43
info@podhalanska.pl
godziny przyjmowania stron: Pon.-Pt. 9:00 – 15:00

