
 
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  

"Między Dalinem i Gościbią"  

jest to stowarzyszenie działające na terenie gmin Myślenice i Sułkowice, 

mające na celu wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Osi IV 

LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

Cele ogólne oraz szczegółowe wraz z konkretnymi przedsięwzięciami                               

realizowanymi przez nasze stowarzyszenie: 

CEL OGÓLNY CEL SZCZEGÓŁOWY PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Tworzenie warunków do 
rozwoju przedsiębiorczości, 

współpracy 
międzysektorowej 

 i budowa różnorodności 
gospodarczej z 

wykorzystaniem potencjału 
obszaru  

 i mieszkańców 

Wsparcie przedsiębiorców                  
w tworzeniu i utrzymaniu           

miejsc pracy 

1.1.1 Wsparcie finansowe dla prowadzących 
własną firmę lub chcących rozpocząć działalność 

gospodarczą 

1.1.2 Wdrażanie innowacji w 
przedsiębiorstwach 

Inwestowanie w sferę 
społeczną zapewniającą  

rozwój mieszkańców, oraz 
promocję obszaru z 

poszanowaniem tradycji, 
dziedzictwa kulturowego, 

ekologii, rekreacji dla 
podnoszenia jakości życia 

mieszkańców 

Poprawa stanu infrastruktury 
kulturalnej, społecznej, 

edukacyjnej, rekreacyjno-
turystycznej dla poprawy  

życia mieszkańców 

2.1.1 Wsparcie finansowe grup zainteresowań   
oraz organizacja czasu wolnego 

2.1.2 Rozbudowa, odtworzenie obiektów z  
tradycjami lub rzemiosłem 

2.1.3 Budowa lub budowa wraz z doposażeniem 
miejsc integracji, rekreacji i wypoczynku 

2.1.4 Utworzenie ścieżek rekreacyjnych, 
dydaktycznych, miejsc służących turystyce, 

oznakowanie szlaków turystycznych, obiektów 
historycznych i przysiółków 

Promocja obszaru i 
aktywizacja społeczna 

mieszkańców  
w tym osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

2.2.1 Szkolenia, doradztwo, spotkania 
informacyjne dla instytucji, mieszkańców, 

pracowników i organów LGD 

2.2.2 Promowanie obszaru i jego walorów 
poprzez  kultywowanie, odtwarzanie i wsparcie 
lokalnej tradycji i twórczości oraz wydawanie 
opracowań, publikacji, Internet, spotkania i 

imprezy promocyjne 

Dbałość o stan środowiska 
naturalnego i promowanie 
postaw proekologicznych 

oraz zachowanie i promocja 
dziedzictwa kulturowego 

2.3.1 Kampanie, akcje promujące działania 
proekologiczne i zdrowotne 

2.3.2 Ochrona i rewitalizacja zabytków ich 
remonty i konserwacja 
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Wskaźniki produktu do zrealizowania w ramach LSR 2014-2020 

Planowane przedsięwzięcia Wskaźnik produktu Wartość 

1.1.1 Wsparcie finansowe dla 
prowadzących własną firmę lub chcących 

rozpocząć działalność gospodarczą 

liczba operacji polegających na utworzeniu 
nowego przedsiębiorstwa 

15 

liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa 

10 

1.1.2 Wdrażanie innowacji w 
przedsiębiorstwach 

liczba operacji ukierunkowanych na innowacje 2 

2.1.1 Wsparcie finansowe grup 
zainteresowań oraz organizacja czasu 

wolnego 
liczba podmiotów działających w sferze kultury 21 

2.1.2  Rozbudowa, odtworzenie obiektów z 
tradycjami lub rzemiosłem 

liczba rozbudowanych/odtworzonych obiektów 3 

2.1.3 Budowa lub budowa wraz z 
doposażeniem miejsc integracji,               

rekreacji i wypoczynku 

liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów 
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej 

15 

2.1.4 Utworzenie ścieżek rekreacyjnych, 
dydaktycznych, miejsc służących turystyce, 

oznakowanie szlaków turystycznych, 
obiektów historycznych i przysiółków 

liczba wybudowanych ścieżek  rekreacyjnych, 
dydaktycznych, miejsc służących turystyce 

10 

liczba oznakowanych szlaków turystycznych, 
obiektów historycznych i przysiółków 

2.2.2 Promowanie obszaru i jego walorów 
poprzez kultywowanie, odtwarzanie i 

wsparcie lokalnej tradycji i twórczości oraz 
wydawanie opracowań, publikacji, 

Internet, spotkania i imprezy promocyjne 

liczba opracowanych publikacji promocyjnych, 
liczba spotkań promujących obszar i jego walory, 

liczba imprez promocyjnych 
28 

liczba działań mających na celu promowanie, 
kultywowanie, odtwarzanie i wsparcie lokalnej 

tradycji i twórczości 
6 

2.3.1 Kampanie, akcje promujące działania 
proekologiczne i zdrowotne 

liczba kampanii, akcji i działań proekologicznych i 
zdrowotnych 

3 

2.3.2 Ochrona i rewitalizacja zabytków ich 
remonty i konserwacja 

liczba zabytków poddanych pracom 
konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku 
wsparcia otrzymanego w ramach realizacji LSR 

5 

 

 

 



 
 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE? 

O pomoc w utworzeniu lub poszerzeniu istniejącej działalności gospodarczej może ubiegać się 
podmiot będący:  

1) Osobą fizyczną, jeżeli: 
a. Jest obywatelem państwa członkowskiego UE, 
b. Jest pełnoletnia, 
c. Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR- w przypadku gdy stara 

się o dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej, 
d. Miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą znajduje 

się na obszarze wiejskim objętym LSR- w przypadku gdy stara się o dofinansowanie 
na poszerzenie istniejącej działalności gospodarczej. 

2) Osobą prawną, w tym m.in.: kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź 
ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły- znajdujące się 
na obszarze wiejskim objętym LSR, 

3) Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają 
zdolność prawną. 

Beneficjentem projektów grantowych może być: 
1) Osoba fizyczna (będąca obywatelem państwa członkowskiego UE, pełnoletnia, 

zamieszkująca obszar wiejski objęty LSR), 
2) Osoba prawna (inna niż LGD), 
3) Grupa nieformalna, tj. np. Koło gospodyń wiejskich, 
4) Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawy przyznają 

zdolność prawną. 

Grantobiorcami nie mogą być podmioty prowadzące działalność gosp. lub deklarujące jej 
podjęcie. Beneficjent musi podać numer ewidencyjny w krajowym systemie ewidencji 

producentów ARiMR. 

 

KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI 

1. ogólne (dokumentacje techniczne, kosztorysy itp.) do wysokości 10% pozostałych kosztów 
kwalifikowanych, 

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. najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 
5. zakup nowych maszyn lub wyposażenia, 
6. zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych 

przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, 
7. wynagrodzenia i inne świadczenia związane z pracą pracowników beneficjenta, 
8. wartość wkładu rzeczowego (roboty budowlane, towary, usługi, grunty, nieruchomości)-  

w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych 
fakturami, 

9. wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy. 
 

 
 



 
 

WAŻNE! 
Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 

10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu środków transportu –  
w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, 

pomniejszonych o koszty ogólne. 
 
 

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
KWOTA PREMII WYNOSI  90 000 ZŁ 

(100% dofinansowania) 

1. Beneficjent posiada numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów 
ARiMR. 

2. Beneficjent w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku nie wykonywał 
działalności gospodarczej. 

3. Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne 
etaty średnioroczne, w tym samozatrudnienie (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 
lub spółdzielczej umowy  o pracę). Możliwe jest zatrudnienie 2 osób na ½ etatu. 

4. Należy utrzymać miejsce pracy przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. 
Okres związania z projektem- 5 lat. 

5. Pierwsza transza dofinansowania zostanie wypłacona w wysokości 80% kwoty przyznanej 
pomocy, druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, 
jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem. 

 

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

KWOTA DOFINANSOWANIA WYNOSI MAKSYMALNIE 150 000 ZŁ NA JEDNO MIEJSCE PRACY 

Beneficjent może otrzymać maksymalnie 300 000 zł w całym programie. 

1. Beneficjent posiada numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów 
ARiMR. 

2. Upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania podmiotowi pomocy na operację polegającą 
na podjęciu działalności gospodarczej. 

3. Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy  w przeliczeniu na pełne 
etaty średnioroczne (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o 
pracę). Możliwe jest zatrudnienie 2 osób na ½ etatu. 

4. Należy utrzymać miejsce pracy przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. 
Okres związania z projektem- 5 lat. 

5. Poziom dofinansowania – 70% kosztów kwalifikowanych (30% wkładu własnego). 

 

PROJEKTY GRANTOWE 

LGD „MDiG” planuje realizację 3 Projektów grantowych o wartości 300 000 tysięcy złotych każdy. 
Operacje realizowane w ramach tych projektów mieszczą się w granicach: 5.000-50.000 zł  

(w każdym ogłoszeniu o naborze LGD wskaże inne limity wartości jednego grantu). Maksymalna 
kwota o jaką może ubiegać się jeden beneficjent to 100 000 zł.  



 
 

Poziom dofinansowania wynosi 100%, jednak w kryteriach Wyboru Grantów przewidziano punkt 
dla beneficjenta, który założy wniesienie  wkładu własnego. 

Projekty te będą realizowane w następujących kierunkach tematycznych: 
 Wsparcie działań i kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego  
 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i ekologiczna 
 Promocja obszaru – działania i publikacje 

Przedsięwzięcia realizujące projekty grantowe Kwota 

1. Wsparcie finansowe grup zainteresowań oraz organizacja czasu 210 000,00 zł 

1. Ochrona i rewitalizacja zabytków, ich remonty i konserwacja 90 000,00 zł 

2. Utworzenie ścieżek rekreacyjnych, dydaktycznych, miejsc 
służących turystyce, oznakowanie szlaków turystycznych, obiektów 
historycznych i przysiółków 

220 000,00 zł 
 

2. Budowa lub budowa wraz z doposażeniem miejsc integracji, 
rekreacji  i wypoczynku 

80 000,00 zł 
 

3. Promowanie obszaru i jego walorów poprzez kultywowanie, 
odtwarzanie i wsparcie lokalnej tradycji i twórczości oraz 
wydawanie opracowań, publikacji, Internet, spotkania i imprezy 
promocyjne 

300 000,00 zł 
 

Suma: 900 000,00 zł 
 

 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią” 

Punkt konsultacyjny         
w Sułkowicach 

ul. Rynek 6 
32-440 Sułkowice 

Czynne we wtorki po 
wcześniejszym umówieniu 

Biuro w Myślenicach 
ul. Słowackiego 28 
32-400 Myślenice 
tel. 12-274-00-65 

email: biuro@dalin-goscibia.pl 

Czynne: pon-pt: 8:00-15:00 

Adres strony internetowej: www.dalin-goscibia.pl 

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD „Między Dalinem i Gościbią” 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i 

aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

http://www.dalin-goscibia.pl/

