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INFORMACJA O ZASADACH PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA 

W RAMACH  LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 

LGD  PERŁY BESKIDU SĄDECKIEGO 

NA LATA 2014-2020 

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego (LGD) informuje             

o możliwościach wsparcia finansowego dla:  

 Mieszkańców gmin Krynica-Zdrój, Łabowa, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój        

i Rytro. 

 Przedsiębiorców, gmin, instytucji kultury, stowarzyszeń i nieformalnych grup działania 

(Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich i inne), parafii  - działających 

na ternie objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Perły Beskidu Sądeckiego”. 

 

Wsparcie przeznaczone jest  na inicjatywy w zakresie : 

 

1. Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim poprzez: 

 podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej, 

 tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, 

 podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w zakresie: 

podejmowanie/rozwijanie działalności gospodarczej lub tworzenie/rozwój 

inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych. 

2. Wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność 

gospodarczą w ramach: 

 krótkich łańcuchów dostaw, 

 świadczenia usług turystycznych,  

 rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych. 

3. Rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych (z wyłączeniem operacji 

polegających na budowie lub modernizacji targowisk). 

4. Zachowania dziedzictwa lokalnego. 

5. Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej,  rekreacyjnej lub kulturalnej. 
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6. Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które 

umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których 

świadczone są usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub 

edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skracają  

dystans lub czas dojazdu do tych obiektów. 

7. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. 

 

Dla kogo pomoc? 

 

O pomoc może ubiegać się podmiot będący: 

1. Osobą fizyczną, jeżeli: 

 jest obywatelem  państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

 jest pełnoletnia; 

 ma  miejsce zamieszkania  na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku 

gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej; 

 miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, 

wpisanym do CEiDG znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR  - w 

przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą. 

2. Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli: 

 Siedziba  tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim  

objętym LSR. 

3. Jednostka organizacyjna (nieposiadająca osobowości prawnej, której 

ustawa przyznaje zdolność prawną), jeżeli: 

 Siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim 

objętym LSR, z tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się 

wyłącznie o pomoc w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. 

 

Szczegółowe warunki przyznania pomocy dla podmiotów 

ubiegającego się o wsparcie w zakresie: 

I. Podmiot, ubiegający się o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania 

działalności gospodarczej: 
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 nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie;  

 w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy 

nie wykonywał działalności gospodarczej (nie był wpisany do CEiDG, nie 

figurował w rejestrze przedsiębiorców w KRS); 

 podmiotowi nie została dotychczas przyznana pomoc  na operacje w zakresie 

podejmowania działalności gospodarczej. 

Operacja w zakresie podjęcia działalności gospodarczej zakłada: 

 utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty 

średnioroczne;  

 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę; 

 utrzymanie miejsca pracy przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności 

końcowej. 

 

II. Pomoc na operacje w zakresie rozwijanie działalności gospodarczej jest 

przyznawana, jeżeli: 

 podmiot ubiegający się o jej przyznanie wykonuje działalność gospodarczą; jest 

wpisany do CEiDG lub figuruje w rejestrze przedsiębiorców w KRS; 

Operacja w zakresie rozwijania działalności gospodarczej zakłada: 

 utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne;  

 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę; 

 utrzymanie miejsca pracy przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności 

końcowej, 

 podmiotowi nie została dotychczas przyznana pomoc w zakresie podejmowania 

działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania tej 

pomocy. 

 

III. Pomoc na operacje w zakresie tworzenie lub rozwój inkubatorów 

przetwórstwa lokalnego produktów rolnych jest przyznawana, jeżeli: 

 podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie  nie została dotychczas przyznana 

pomoc na operacje w zakresie podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej 

sklasyfikowanej jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów; 

 operacja zakłada korzystanie z infrastruktury inkubatora przetwórstwa lokalnego 

przez podmioty inne niż ubiegający się o przyznanie pomocy;  
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 operacja dotyczy inkubatora, w którym jest wykonywana działalność w zakresie 

produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub 

zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek (podstawą działalności musi być 

przetwarzanie). 

Poziomy dofinansowania 

 

1. Podejmowanie działalności  gospodarczej – 65.000 zł., co stanowi 100% 

kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie wypłacane jest w postaci premii po 

podpisaniu umowy. 

2. Rozwijanie działalności gospodarczej – maksymalne wsparcie na rozwój 

przedsiębiorstwa wiążące się z utworzeniem miejsca pracy wynosi 80.000 zł., co 

stanowi 70% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie będzie wypłacane jako 

refundacja kosztów po zrealizowaniu projektu. 

3. Dotacje na projekty infrastrukturalne niekomercyjne ogólnodostępne. 

Poziom dofinansowania 63,63% (dla JST) kosztów kwalifikowanych w zależności od 

formy prawnej wnioskodawcy. Organizacje pozarządowe na realizację tych inwestycji 

otrzymują 100% dofinansowania. 

4. Projekty grantowe – maksymalne wsparcie w kwocie 30.000 zł., co stanowi 80% 

kosztów kwalifikowanych (20% środków własnych może stanowić wkład  rzeczowy 

np. w formie własnej nieodpłatnej pracy, udostępnienie sali lub innych środków 

rzeczowych). 

 

Premiowane przez LGD będą operacje spełniające w 

szczególności jedno lub kilka z wymienionych niżej kryteriów: 

 

 innowacyjne, m. innymi w zakresie: wdrożenia nowego lub znacząco udoskonalanego 

produktu lub usługi (w tym turystycznego) lub procesu lub organizacji na obszarze 

miejscowości, wdrożenie nowego sposobu wykorzystania istniejących 

zasobów/surowców przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych na 

terenie danej miejscowości z obszaru LGD; 

 przewidujące zastosowanie rozwiązań proekologicznych sprzyjających ochronie 

środowiska i/lub przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym;  
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 związane z rozwojem branży turystycznej i zwiększające atrakcyjność obszaru 

poprzez poprawę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej; 

 generujące nowe miejsca pracy, zwłaszcza dla operacji w zakresie rozwoju 

działalności gospodarczej, w której wnioskodawca zatrudni osobę należącą do grupy 

defaworyzowanej i/lub absolwenta szkolenia na przewodnika i/lub ukończonego kursu 

„ekomobili”; 

 wykorzystujące minimum dwa zasoby lokalne z terenu  LGD (zasoby: historia, 

tradycja, kultura, przyroda, infrastruktura turystyczna, lokalne produkty i usługi); 

  realizowane przez podmioty zakładające działalność, której podstawę będą stanowiły 

lokalne produkty rolne (lokalny produkt rolny – wytwarzany na obszarze objętym 

lokalną strategią rozwoju); 

  ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych ze względu na 

dostęp do rynku pracy, określonych w LSR; 

 w przypadku operacji w zakresie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub 

kulturalnej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego, 

LGD przewidziała w kryteriach wyboru preferencje dla operacji realizowanych w 

miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców. 

 

Dodatkowe punkty za działania skierowane  do grup 

defaworyzowanych: 

 

 Młodzi – wykształceni, bez pracy. Szczególne preferencje dla przyszłych 

przewodników górskich oraz Eko-Mobilych Maniaków (działania w zakresie technologii 

przyjaznej środowisku); 

 Kobiety, które po ukończeniu szkoły nie były obecne na rynku pracy lub opuściły go 

na kilka lat; 

 Osoby niepełnosprawne, których szanse na znalezienie  zatrudnienia na wsi są 

niewielkie; 

 Osoby starsze. 
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Szczegółowe informacje wraz z niezbędnymi dokumentami dostępne są w Biurze 

LGD oraz stronie internetowej Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego: 

www.perlybeskidu.pl 

 

Nasz adres: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego  

33-343 Rytro 380 (Hotel Perła Południa) 

Biuro czynne w od godz. 7.30-15.30 

tel. 18 44 97 135 

email: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

Przyjdź, zapytaj i skorzystaj 

z możliwości dofinansowania dla własnych pomysłów  

lub przedsięwzięć! 

 

Zapraszamy do współpracy! 

 

http://www.perlybeskidu.pl/
mailto:biuro@perlybeskidu.pl

