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Wprowadzenie

� Zakończył się okres realizacji Lokalnej Strategii 
Rozwoju dla obszaru LGD Dunajec-Biała na lata 
2009-2015:
� Gmina Ciężkowice
� Gmina Pleśna
� Gmina Wojnicz
� Gmina Zakliczyn 

� Budżet zrealizowanych projektów – ok. 5,5 mln zł, w 
tym:
� przedsi ębiorczo ść – ok. 1 mln zł (11 projektów)
� Odnowa i rozwój wsi – 27 projektów (kwota 

dofinansowania 3,5 mln zł)
� 62 małe projekty na kwotę ok. 1 mln zł

LGD Dunajec-Biała

� Dzięki programowi LEADER i LGD Dunajec-Biała na 
obszarze powstały nowe miejsca pracy, wybudowano 
boiska sportowe, place zabaw, parkingi, obiekty 
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, społecznej, 
przeprowadzono wiele wydarzeń o charakterze 
edukacyjnym, promocyjnym;

� Bez LGD Dunajec-Biała te pieniądze nie byłyby 
dostępne a projekty nie byłyby zrealizowane 

� Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem nowej 
Lokalnej Strategii Rozwoju do konkursu na wybór LGD 
na okres 2014-2020;
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Cel spotkania (konsultacji)

� Zaangażować mieszka ńców/podmioty w planowanie 
działań, które będą mogły być realizowane w ramach 
nowej LSR
� Włączenie mieszkańców do procesu podejmowania decyzji 

dotyczących rozwoju obszaru (współdecydowanie o rzeczach 
najważniejszych, współuczestnictwo w realizacji planu 
(strategii)  

� Zebrać potrzeby oczekiwania, pomysły, opinie mieszkańców, 
problemy do rozwiązania 

� Poinformować mieszkańców (przedsiębiorców) o 
możliwościach pozyskania środków przez LGD Dunajec 
Biała w okresie 2014-2020 

CZĘŚĆ I

PROJEKTOWANE WSPARCIE W 
RAMACH LOKALNYCH STRATEGII 
ROZWOJU

Gmina Ciężkowice, 26.08.2015 r.
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020

� Głównym celem PROW 2014-2020 będzie 
wzrost konkurencyjności rolnictwa z 
uwzględnieniem celów środowiskowych;

� Wsparcie rozwoju przedsi ębiorczo ści 
realizowane będzie w znacznym stopniu w 
ramach działania Leader

Działanie Leader 2014-2020

19.2 PODDZIAŁANIE
Wsparcie na 

wdra żania operacji 
w ramach strategii 
rozwoju lokalnego 
kierowanego przez 

społeczno ść

19.3 PODDZIAŁANIE
Przygotowanie i 

realizacja działa ń w 
zakresie współpracy z 

LGD

19.4 PODDZIAŁANIE
Wsparcie na rzecz 

kosztów bie żących i 
aktywizacji

19.1 
PODDZIAŁANIE

Wsparcie 
przygotowawcze
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1. Wzmocnienie kapitału społecznego , w tym przez 
podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie 
ochrony środowiska i zmian klimatycznych, tak że z 
wykorzystaniem rozwi ązań innowacyjnych 

2. Rozwój przedsi ębiorczo ści przez:
a) podejmowanie działalno ści gospodarczej,

b) tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lo kalnego produktów 
rolnych (będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest 
prowadzona działalność w zakresie produkcji, przetwarzania, dystrybucji 
żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego lub wprowadzania tej 
żywności na rynek, przy czym podstawą działalności tego przedsiębiorstwa jest 
przetwarzanie

c) rozwijanie działalno ści gospodarczej

d) podnoszenie kompetencji osób realizuj ących operacje w zakresie 
przedsi ębiorczo ści na obszarze LGD

Zakres projektów w nowym okresie 2014-
2020

Zakres projektów w nowym okresie 2014-
2020 c.d.

3. Wspieranie współpracy mi ędzy 
podmiotami prowadz ącymi działalno ść 
gospodarcz ą na obszarze objętym LSR 
(wspólna realizacja projektu przez kilka podmiotów):

� w ramach krótkich łańcuchów dostaw
� w zakresie świadczenia usług turystycznych
� w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów i 

usług lokalnych, w tym usług turystycznych
np. wspólne akcje promocyjne większej liczby podmiotów, tworzenie 
stron/portali internetowych, zadania związane z logistyką dostaw 
produktów…. itp.
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Zakres projektów w nowym okresie 2014-
2020 c.d.

4. Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z 
wyłączeniem przedsięwzięć dotyczących 
budowy/modernizacji targowisk;

5. Zachowanie dziedzictwa lokalnego,
6. Budowa/przebudowa ogólnodost ępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,
7. Budowa/przebudowa publicznych dróg gminnych lub 

powiatowych , które umożliwiają połączenie obiektów 
użyteczności publicznej, w których świadczone są usługi 
społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze, 
edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych, 
albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów;

8. Promowanie obszaru objętego strategią, w tym produktów i 
usług lokalnych.

�Zakres wsparcia: 
�Wsparcie w ramach tego poddziałania musi spełniać cele szczegółowe 
dla działania oraz cele okre ślone w LSR . 

�Beneficjenci:
�osoby fizyczne, 

�osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich 
związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, 
spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe, 

�jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy 
przyznają zdolność prawną.

�W przypadku projektów grantowych, „grantobiorcami” mogą być również 
sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej (np. koła 
gospodyń wiejskich);

Dla kogo dotacje?
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LGD mo że być Beneficjentem w przypadku:

� „operacji własnych LGD” 

� „projektów grantowych” 

Dla kogo dotacje?

� Operacje własne LGD – wsparcie może być 
udzielone LGD, pod warunkiem, że nikt inny 
uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od 
dnia zamieszczenia przez LGD na jej stronie 
internetowej informacji o planowanej operacji 
własnej , nie zgłosił LGD zamiaru realizacji 
takiej operacji

Dla kogo dotacje?
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Projekty grantowe

� Projekty grantowe – tj. operacje, gdzie beneficjentem 
ubiegającym się o wsparcie przed podmiotem wdrażającym jest 
LGD; 

� LGD udziela innym podmiotom wybranym przez LGD (tzw. 
„grantobiorcom”), grantów będących środkami finansowymi 
powierzonymi przez LGD grantobiorcom na realizację zadań 
służących osiągnięciu celów projektu grantowego;

� Projekt grantowy (będący operacją) składa się z szeregu grantów , 
których realizatorami s ą różnorodne podmioty działaj ące na 
obszarze objętym LSR; wszystkie granty wchodz ące w skład 
projektu grantowego, s ą projektami komplementarnymi i 
łącznie przyczyniaj ą się do realizacji, zało żonych dla danego 
projektu grantowego, celów i wska źników . 

Projekty grantowe

� W przypadku projektów grantowych, „grantobiorcami” 
mogą być również sformalizowane grupy nieposiadające 
osobowości prawnej (np. koła gospodyń wiejskich);

� Grantobiorcami nie mog ą być podmioty prowadz ące 
działalno ść gospodarcz ą lub deklaruj ące jej 
podj ęcie;
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Dotacje dla przedsiębiorców i osób chcących 
podjąć działalność gospodarczą

Wsparcie na rozpocz ęcie działalno ści 
gospodarczej

� Osoby podejmuj ące działalność:
� nie mog ą być ubezpieczone w KRUS (z mocy ustawy i w 

pełnym zakresie)
� Wyjątek : podmioty rozpoczynające działalność w zakresie 

produkcji artykułów spożywczych lub produkcja napojów
� w ostatnich 2 latach nie były wpisane do CEIDG lub KRS
� Konieczność utworzenia co najmniej 1 miejsca pracy (osoby 

fizyczne liczy się samozatrudnienie), umowa o prace, 
spółdzielcza umowa o pracę;

� Spółki „w organizacji” – konieczność uzyskania osobowości 
prawnej do dnia podpisania umowy

� Premia 100 000 zł (wysokość określa LGD w strategii); 70% - po 
podpisaniu umowy, 30% - jeżeli operacja jest zrealizowana 
zgodnie z biznesplanem
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Wsparcie na rozwój działalności 
gospodarczej

� wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących już 
działalność;

� Konieczność utworzenia co najmniej 1 miejsca pracy (umowa o pracę, 
spółdzielcza umowa o pracę) jeśli wartość pomocy (dotacji) przekracza 25 
tyś zł (dotychczas przyznanej lub wnioskowanej);

� Podmiotowi nie została przyznana pomoc na podjęcie działalności albo 
minęło co najmniej 2 lata od przyznania tej pomocy;

� Podmiotowi, który prowadzi działalność w zakresie PKD „produkcja 
artykułów spożywczych lub produkcja napojów” (przetwórstwo) nie została 
przyznana pomoc w zakresie działania „wsparcie inwestycji w 
przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w ramach 
PROW 2014-2020 

� Wysokość wsparcia – maksymalny limit 300 ty ś. zł/beneficjenta 
refundacja 50%; chyba że operacja służy zaspokajaniu potrzeb 
społeczności lokalnej – to 70% kosztów kwalifikowalnych

Tworzenie i rozwój Inkubatorów 
przetwórstwa lokalnego

� tj. infrastruktury słu żącej przetwarzaniu produktów 
rolnych w celu udost ępniania jej lokalnym producentom 

� Pomoc na operacje jest przyznawana jeżeli:
� Podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy nie została 

dotychczas przyznana pomoc na podjęcie lub rozwój działalności 
w zakresie „produkcja artykułów spożywczych lub produkcja 
napojów” 

� Tego typu przedsięwzięcia zakładają korzystanie z infrastruktury 
inkubatora przetwórstwa lokalnego przez inne podmioty niż 
ubiegający się o wsparcie 

� Wysokość wsparcia – maksymalny limit 500 ty ś. zł/beneficjenta ; 
refundacja 50%, chyba że operacja służy zaspokajaniu potrzeb 
społeczności lokalnej – to 70% kosztów kwalifikowalnych
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Wsparcie kompetencji osób realizuj ących projekty w 
zakresie rozwoju przedsi ębiorczo ści 

� Osoby i podmioty realizujące projekty w 
zakresie podejmowania działalności, rozwoju 
działalności gospodarczej lub 
zakładania/rozwoju IPL mogą jednocześnie 
ubiegać się o wsparcie na podniesienie 
swoich kompetencji

� Wysokość wsparcia – 80% kosztów 
kwalifikowalnych (refundacja)

PKD wyłączone ze wsparcia

� Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po 
zbiorach

� Górnictwo i wydobywanie
� Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie
� Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
� Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy 

naftowej
� Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych
� Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i 

pozostałych wyrobów farmaceutycznych
� Produkcja metali
� Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep, naczep z 

wyłączeniem motocykli
� Transport i gospodarka magazynowa
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Wsparcie projektów c.d.

� Refundacja w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych –
pozostałe zakresy (z możliwością zwiększenia do 100% jeśli 
projekt służy) zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej)

� Refundacja w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych –
operacje realizowane przez jednostki sektora finansów 
publicznych

� Przedsiębiorczość:
� (100 tys. premia) 
� lub 50% - rozwój działalności (możliwość zwiększenia do 70% 

jeśli projekt służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej)
� UWAGA: Wskazanie w LSR przypadków, w których LGD 

przewiduje przyznawanie pomocy o wyższym poziomie 
dofinansowania 

DZIAŁANIE LEADER - wysoko ść wsparcia 
podsumowanie

Limity finansowe

� Limity pomocy na beneficjentów/grantobiorców:

� Beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych oraz LGD – do 300 tys. zł , za 
wyjątkiem beneficjentów realizujących operacje polegające na utworzeniu inkubatora 
przetwórstwa lokalnego;

� Grantobiorcy – do 100 tys . zł (w przypadku podmiotu ubiegającego się o wsparcie na rzecz 
sformalizowanej grupy nie posiadającej osobowości prawnej, limit jest liczony odrębnie na 
każdą sformalizowaną grupę)

� Limity pomocy na operacje:
� limit na operacj ę – 300 tys . zł (z wyłączeniem operacji z zakresu rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, tworzenia inkubatorów oraz operacji realizowanych przez 
jednostki sektora finansów publicznych)

� limit pomocy na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego - 500 tys. zł
� limit na operację z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej – 100 tys. zł 

(premia)
� limit na operację własną LGD – 50 tys. zł
� Całkowita warto ść operacji (realizowanych poza projektem grantowym) – co 

najmniej 50 tys. zł
� Całkowita warto ść grantu wynosi nie wi ęcej ni ż 50 tys. zł
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Podsumowanie

� Leader ukierunkowany został na cele związane z 
przeciwdziałaniem ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, w związku 
z czym istotne w ramach LSR jest wsparcie zakładania i 
rozwijania działalno ści gospodarczej, w tym przez podmioty 
ekonomii społecznej, któremu towarzyszyć będą szkolenia i 
doradztwo dostosowane do potrzeb indywidualnych. 

� Zakres LEADER może obejmować także przetwórstwo produktów 
rolno-spożywczych (na małą skalę) oraz tworzenie i funkcjonowanie 
sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków 
lokalnych lub usług turystycznych, co pozwoli na wykorzystanie 
endogenicznego potencjału obszarów wiejskich. 

CZĘŚĆ II
ANALIZA SWOT, 
PROBLEMY, POTRZEBY 
OCZEKIWANIA -
DYSKUSJA 
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Analiza SWOT

� Określić czynniki wewnętrzne i zewnętrzne  
mające wpływ na bieżącą i przyszłą sytuację 
obszaru:
� atuty obszaru (mocne strony)
� słabe strony 
� szanse 
� zagrożenia

Atuty, mocne strony

� Wewnętrzne pozytywne cechy, atuty obszaru, 
elementy które charakteryzują (wyróżniają) 
obszar
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Słabe strony

� Wewnętrzne negatywne cechy obszaru, 
ograniczenia wewnętrzne

Szanse 

� Pozytywne zjawiska, tendencje w otoczeniu, 
które gdy zostaną odpowiednio wykorzystane 
staną się impulsem do rozwoju oraz osłabią 
zagrożenia
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Zagrożenia 

� Wszystkie negatywne czynniki zewnętrzne, 
które są postrzegane jako bariery dla rozwoju 
obszaru 

Bariery rozwoju, problemy 
obszaru…
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Potrzeby, oczekiwania…

Dziękuję za uwagę 


