
LGD DUNAJEC-BIAŁA łączny budżet: 7 117 320,00

Z czego na operacje:

4.2  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw                                     640 000

Beneficjent:

- Osoba fizyczna
- osoba prawna*
- jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej*

* które prowadzą działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób,
       i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro.

CEL OGÓLNY:
Rozwój turystyki bazującej na walorach przyrodniczych

CEL SZCZEGÓŁOWY:
Rozbudowa Infrastruktury Turystycznej, Rekreacyjnej i Sportowej

Przedsięwzięcie:

Spójna i atrakcyjna oferta turystyczna obszaru LGD Dunajec-Biała

Operacje:

4.2  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw                 2 operacje

o Wysoki standard infrastruktury gastronomicznej
o Poprawa stanu bazy noclegowej
o Rozwój nowych usług turystycznych oraz usług związanych ze sportem, rekreacją

i wypoczynkiem
o Rozwój rzemiosła i rękodzielnictwa

CEL SZCZEGÓŁOWY:
Poprawa stanu technicznego ZabytkPw i wbiektPw Dziedzictwa  uaturaanego
Regionu

Przedsięwzięcie:

Zabytki i miejsca historyczne ważnym czynnikiem rozwoju turystycznego LGD

Dunajec-Biała

Operacje:

4.2  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw                 0 operacji



CEL SZCZEGÓŁOWY:
Aktywna Promocja WaaorPw Turystyczno- uaturowych Regionu

Przedsięwzięcie:

Znana marka turystyczna – obszar LGD Dunajec-Biała

Operacje:

4.2  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw                 0 operacji

CEL OGÓLNY:
Różnicowanie żziałalności Gospodarczej Obszaru LGż żunajec-Giała
w Oparciu o Produkty Lokalne i Tradycyjne Rzemiosło

CEL SZCZEGÓŁOWY:
Wzrost DochodPw Lokaanych Gospodarstw Roanych

Przedsięwzięcie:   

Centrum produkcji żywności wysokiej jakości na obszarze LGD

Dunajec-Biała

Operacje:

4.2  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw                 2 operacje

o Usługi dla gospodarstw ekologicznych;
o Sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów wysokiej jakości;
o Usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem

wykorzystujące produkty wysokiej jakości;
o Usługi transportowe na rzecz zbytu produktów wysokiej jakości;
o Przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych kwalifikujących się

jako żywność wysokiej jakości;
o Magazynowanie lub przechowywanie produktów wysokiej jakości;
o Rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne dla gospodarstw produkujących

żywność wysokiej jakości lub starających się o certyfikaty;



CEL SZCZEGÓŁOWY:
Podnoszenie Poziomu  waaifikacji RoanikPw i PrzedsiębiorcPw w Zakresie
 orzystania z Pomocy Zewnętrznej oraz Prowadzonej Działaaności

Przedsięwzięcie:

Lokalny system wsparcia kwalifikacji rolników i producentów

Operacje:

4.2  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw                 2 operacje

o Usługi dla gospodarstw rolnych, producentów rolno-spożywczych
i rzemieślników;

o Rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne dla gospodarstw rolnych,
producentów rolno-spożywczych i rzemieślników.

CEL SZCZEGÓŁOWY:
RozwPj Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pozaroaniczej

Przedsięwzięcie:   

Powrót do tradycji – promocja rzemiosłaP rękodzielnictwa i ginocych

zawodów

Operacje:

4.2  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw                 4 operacje

o Sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów rzemieślniczych;
o Usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem

wykorzystujące produkty rzemieślnicze;
o Usługi transportowe na rzecz zbytu produktów rzemiosła i rękodzielnictwa;
o Rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne dla rzemieślników

i przedstawicieli ginących zawodów;



CEL OGÓLNY:
Rozwój społeczności lokalnej obszaru LGż żunajec-Giała

CEL SZCZEGÓŁOWY:
Wzrost Jakości ZasobPw Pracy

Przedsięwzięcie:

Rozwój umiejętności i kompetencji mieszkańców obszaru LGD

Dunajec-Biała

Operacje:

4.2  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw                 2 operacje

o Usługi doradcze dla rolników;
o Usługi doradcze dla grup producenckich;
o Usługi doradcze dla przedsiębiorców (zwłaszcza mikro, małych i średnich)

i osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą;
o Usługi doradcze związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych
o Usługi informatyczne dla podmiotów oferujących różne formy kształcenia.

CEL SZCZEGÓŁOWY:
wbszar Integrujący mieszkańcPw

Przedsięwzięcie:

Rozwój oferty spędzania wolnego czasu

Operacje:

4.2  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw                 0 operacji

Przedsięwzięcie:

Obszar wyrównujocy możliwości samodzielnego rozwoju mieszkańców

Operacje:

4.2  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw                 0 operacji



CEL OGÓLNY:
Zachowanie żziedzictwa Przyrodniczego Obszaru LGż żunajec-Giała

CEL SZCZEGÓŁOWY:
Podnoszenie Świadomości Ekoaogicznej MieszkańcPw

Przedsięwzięcie:

Społeczność przyjazna środowisku

Operacje:

4.2  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw                 0 operacji

CEL SZCZEGÓŁOWY:
Zwiększenie Udziału wdnawiaanych ŹrPdeł Energii

Przedsięwzięcie:

Energia w zgodzie z naturo

Operacje:

4.2  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw                 4 operacje

o Usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa przyczyniające się do oszczędnego
zużycia energii oraz wykorzystania nowych technologii – źródeł energii odnawialnej;

o Usługi dla ludności przyczyniające się do oszczędnego zużycia energii oraz
wykorzystania nowych technologii – źródeł energii odnawialnej;

o Roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne z zakresu wykorzystywania odnawialnych
źródeł energii;

o Wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy;

RAZEM OPERACJE:

4.2  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw                    16 (wniosków)

Średnia kwota na operację:

4.2  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw                      40 000


