
DZIAŁANIE 19  
WSPARCIE DLA ROZWOJU 
LOKALNEGO W RAMACH 

INICJATYWY LEADER 

ul. Rynek 6 

32-440 Sułkowice 

Konsultacje udzielane 

we wtorki po 

wcześniejszym umówieniu 

ul. Słowackiego 28 
32-400 Myślenice 

Czynne od pon do pt 
od 8:00 do 15:00 

ZAPRASZAMY 
MIESZKAŃCÓW 

GMINY MYŚLENICE 
I GMINY SUŁKOWICE 

NA BEZPŁATNE DORADZTWO 
PROWADZONE W GODZINACH 

PRACY BIURA 

„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

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność 

objęte PROW na lata 

2014-2020

TELEFON: 

12-274-00
-65 

E-MAIL: 

biuro@dalin-goscibia.pl 

KONTAKT
PUNKT KONSULTACYJNY 

W SUŁKOWICACH

BIURO W MYŚLENICACH

ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ 
DO ZAGLĄDANIA NA NASZĄ 

STRONĘ INTERNETOWĄ: 
WWW.DALIN-GOSCIBIA.PL

WSZELKĄ POMOC 

ORAZ NIEZBĘDNE 

INFORMACJE 

DOTYCZĄCE 

DOFINANSOWAŃ MOŻNA 

UZYSKAĆ W BIURZE LGD  

W MYŚLENICACH 

ORAZ W PUNKCIE 

KONSULTACYJNYM 

W SUŁKOWICACH



KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ 
O DOFINANSOWANIE?

O pomoc w utworzeniu lub poszerzeniu 

istniejącej działalności gospodarczej 

może ubiegać się podmiot będący: 
1) Osobą fizyczną, jeżeli: 
- Jest obywatelem państwa członkowskiego UE, 
- Jest pełnoletnia, 
- Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym 
LSR- w przypadku gdy stara się o dofinansowanie na 
otwarcie działalności gospodarczej, 
- Miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje 
działalność gospodarczą- wpisane do CEIDG- 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: 

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. 
4. Należy utrzymać miejsce pracy przez co najmniej 2 lata od 
dnia wypłaty płatności końcowej. 
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 UTWORZENIE JEDNEGO MIEJSCA PRACY 

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. Podmiot w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia 
wniosku wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni 
działalność gosp., do której stosuje się przepisy ustawy z 
dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gosp., oraz 
nadal wykonuje tę działalność. 
4. Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca 
pracy  w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne. 
5. Należy utrzymać miejsce pracy przez co najmniej 3 lata od 
dnia wypłaty płatności końcowej. 
6. Poziom dofinansowania – 70% kosztów kwalifikowanych 
(30% wkładu własnego). 

GRANTOBIORCY NIE MOGĄ 
PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ

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. 
5) Jednostki samorządu terytorialnego. 

PROJEKTY 

GRANTOWE
LGD „MDiG” planuje realizację projektów grantowych 

w trzech zakresach tematycznych. Operacje realizowane 
w ramach tych projektów mieszczą się w granicach: 
5.000-50.000 zł (w każdym ogłoszeniu o naborze LGD 
wskaże limity wartości jednego grantu). Maksymalna 
kwota o jaką może ubiegać się jeden beneficjent to 

100 000 zł. Poziom dofinansowania wynosi 100%. 

Beneficjenci inni niż przedsiębiorcy w tzw. 
PROJEKTACH „DUŻYCH” 

mogą otrzymać maksymalnie 300 000 zł . 
POZIOM DOFINANSOWANIA WYNOSI 100% 

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZUJĄCE PROJEKTY GRANTOWE 
1. Wsparcie finansowe grup zainteresowań lub organizacja 
czasu wolnego (210 000,00 zł) 
1. Ochrona lub rewitalizacja zabytków lub ich remonty lub 
konserwacja (90 000,00 zł) 
2. Utworzenie ścieżek rekreacyjnych lub dydaktycznych lub 
miejsc służących turystyce lub oznakowanie szlaków 
turystycznych lub obiektów historycznych lub przysiółków    
(220 000,00 zł) 
2. Budowa lub budowa wraz z doposażeniem miejsc integracji, 
rekreacji  i wypoczynku (80 000,00 zł) 
3. Promowanie obszaru lub jego walorów poprzez kultywowanie 
lub odtwarzanie lub wsparcie lokalnej tradycji lub twórczości 
lub wydawanie opracowań lub publikacji lub promocja w 
Internecie lub spotkania lub imprezy promocyjne (300 000,00 zł)

PROJEKTY „DUŻE” 

NIEKOMERCYJNE


