
PROJEKTY Z ZAKRESU PODEJMOWANIA 
ORAZ ROZWIJANA DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ

„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

DZIAŁANIE 19 WSPARCIE DLA ROZWOJU

LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

społeczność objęte PROW na lata 2014-2020

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA "MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ"

Realizują jeden z głównych celów 
Lokalnej Strategii Rozwoju: 

Tworzenie warunków do rozwoju
przedsiębiorczości, współpracy

międzysektorowej i budowa różnorodności
gospodarczej z wykorzystaniem potencjału

obszaru  i mieszkańców



SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE
INDYWIDUALNE DORADZTWO!

1. Beneficjent posiada numer identyfikacyjny w krajowym systemie 

ewidencji producentów ARiMR.

2. Beneficjent w okresie 3 miesięcy 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 umowę o pracę).

4. Należy utrzymać miejsce pracy przez co najmniej 2 lata 

od dnia wypłaty płatności końcowej.

5. Pierwsza transza dofinansowania zostanie wypłacona po podpisaniu umowy w

wysokości 80% kwoty pomocy, druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty pomocy i

jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem.

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. oraz nadal ją wykonuje.

4. Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy  w przeliczeniu

na pełne etaty średnioroczne (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę).

5. Należy utrzymać miejsce pracy przez co najmniej 3 lata 

od dnia wypłaty płatności końcowej.

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

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

TELEFON: 12-274-00-65
E-MAIL: biuro@dalin-goscibia.pl
ADRES STRONY INTERNETOWEJ:
www.dalin-goscibia.pl

ul. Słowackiego 28 
32-400 Myślenice

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

BIURO W MYŚLENICACH

KWOTA 
PREMII

90 000 ZŁ

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

MAKSYMALNIE 
150 000 ZŁ

DANE KONTAKTOWE


