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

Z czego na operacje: 

 

4.4  Małe projekty                                                                                  1 200 000 

 

 

Beneficjenci 

 

1. osoby fizyczne 

2. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na obszarze objętym LSR 

 

3. osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym 

ustawy przyznają zdolność prawną, utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje 

albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność 

na tym obszarze 

Czy stowarzyszenia zwykłe mogą ubiegać się o dotacje w ramach małych projektów? 

Stowarzyszenia zwykłe, czyli nierejestrowe, choć nie są wykluczone z grona beneficjentów mogą mieć trudności w 

ubieganiu się o przyznanie pomocy ze względu na to, że: 

+ nie mają osobowości prawnej, co uniemożliwia wystąpienie z wnioskiem o przyznanie pomocy (chyba, że ustawa 

nadaje im zdolność do czynności prawnych), 

+ § 42 ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855; z 2003 r. Nr 96, 

poz. 874; z 2004r. Nr 102, poz.1055) stanowi , że takie stowarzyszenie uzyskuje środki na działalność jedynie ze 

składek członkowskich i "nie może przyjmować darowizn, spadków i zapisów oraz dotacji, a także korzystać z 

ofiarności publicznej". stanowisko MRiRW 

4. osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, działająca na 

podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o 

stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności 

sumienia i wyznania, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność 

na tym obszarze 

5. jednostki samorządu terytorialnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEL OGÓLNY:  
Rozwój turystyki bazującej Ra wajoracy trzyroaRiczycy 
 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY: 
Rozbudowa Infrastruktury Turystycznej, Rekreacyjnej i Sportowej 
 

Przeasięwzięcie:  
StójRa i atrakcyjRa oferta turystyczRa obszaru LGD DuRajec-Biała 
 

Gruty aocejowe: 

- rojRicy 

-Mikrotrzeasiębiorstwa (sektor Rocjegowy i gastroRomiczRy) 

- JST 

- IRstytucje Kujtury 

- Kościoły i związki wyzRaRiowe 

- OrgaRizacje Pozarząaowe ( turystyka, kujtura, stort, krzewieRie zarowego styju życia) 

- Gostoaarstwa agroturystyczRe 

 

Oteracje: 

  

4.4  Małe trojekty                                                                   4 oteracje 

 
o Organizacja imprez turystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych 
o Budowa małej infrastruktury turystycznej np. punktów widokowych, miejsc 

wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras 
rowerowych 

o Zakup strojów, eksponatów i instrumentów muzycznych dla zespołów artystycznych, 
zespołów folklorystycznych, orkiestr dętych oraz innych grup i zespołów kultywujących 
miejscowe tradycje i zwyczaje 

o Renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie przydrożnych kapliczek 
o Remont miejsc kulturotwórczych (świetlice wiejskie, ośrodki kultury, biblioteki)  

 

 

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

Przeasięwzięcie:  
Zabytki i miejsca yistoryczRe ważRym czyRRikiem rozwoju turystyczRego LGD 
DuRajec-Biała 
 
 
Gruty aocejowe: 

- JST 

- IRstytucje Kujtury 



- Kościoły i związki wyzRaRiowe 

- OrgaRizacje Pozarząaowe ( turystyka, kujtura, stort, ocyroRa azieazictwa kujturowego) 

- Właścicieje i zarząacy obiektów zabytkowycy i yistoryczRycy 

 

Oteracje: 

 

4.4  Małe trojekty                                                                   4 oteracje 

 
o Organizacja imprez turystycznych i kulturalnych, związanych z obiektami zabytkowymi, 

miejscami historycznymi i miejscami pamięci   
o Budowa małej infrastruktury turystycznej w otoczeniu obiektów zabytkowych, miejsc 

historycznych i miejsc pamięci 
o Remont miejsc kulturotwórczych (świetlice wiejskie, ośrodki kultury, biblioteki)  
o Odnawianie elewacji i dachów prywatnych budynków o charakterze zabytkowym oraz 

innych obiektów charakterystycznych dla budownictwa danego regionu 
o Renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie przydrożnych kapliczek 

 

 
 

CEL SZCZEGÓŁOWY: 
Aktywna Promocja WaaorPw Turystyczno- uaturowych Regionu 
 

Przeasięwzięcie: 
ZRaRa marka turystyczRa – obszar LGD DuRajec-Biała 
 
Gruty aocejowe: 

- rojRicy 

-Mikrotrzeasiębiorstwa (sektor Rocjegowy i gastroRomiczRy) 

- JST 

- IRstytucje Kujtury 

- Kościoły i związki wyzRaRiowe 

- OrgaRizacje Pozarząaowe ( turystyka, kujtura, stort, krzewieRie zarowego styju życia) 

- Gostoaarstwa agroturystyczRe 

 

 

Oteracje: 

4.4  Małe trojekty                                                                   4 oteracje 

 
o Promocja agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym: utworzenie 

elektronicznej bazy informacji turystycznej, stron www 
o Przygotowanie i wydanie folderów, albumów fotograficznych, filmów promocyjnych, 

monografii, przewodników i map turystycznych, widokówek  
i innych publikacji informacyjnych promujących region 

o Jednolite oznakowanie (tablice informacyjne, kierunkowskazy) atrakcji turystycznych 
regionu: punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych  
i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych, obiektów 
zabytkowych, historycznych i charakterystycznych dla regionu  

o Opracowanie, coroczna aktualizacja i upowszechnianie kalendarza imprez 
turystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, planowanych  
w regionie 

o Opracowanie wzorów i produkcja pamiątek charakterystycznych dla regionu  
o Wymiana turystyczna i udział w targach turystycznych w kraju  



CEL OGÓLNY: 

RóżRicowaRie DziałajRości Gostoaarczej Obszaru LGD DuRajec-Biała 
w Otarciu o Proaukty LokajRe i TraaycyjRe Rzemiosło 
 
 
 

CEL SZCZEGÓŁOWY: 
Wzrost DochodPw Lokaanych Gospodarstw Roanych 
 

Przeasięwzięcie:   
CeRtrum troaukcji żywRości wysokiej jakości Ra obszarze LGD  
DuRajec-Biała 
 
Gruty aocejowe: 

- rojRicy, Gostoaarstwa agroturystyczRe 

-Mikrotrzeasiębiorstwa (obrót i troaukcja żywRości, aoraaztwo w zakresie rozwoju obszarów wiejskicy) 

- JST i IRstytucje Kujtury 

- OrgaRizacje Pozarząaowe ( turystyka, krzewieRie zarowego styju życia) 

 

Oteracje: 

  

4.4  Małe trojekty                                                                   8 oteracji 

 
o Organizacja kursów, szkoleń, wizyt studyjnych i innych działań edukacyjnych  

w zakresie prowadzenia gospodarstwa ekologicznego, kreowania rynku zbytu, 
promocji, pozyskiwania klientów, prowadzenia działalności, uzyskiwania certyfikatów, 
zawiązywania porozumień producenckich, itp.;  

o Rozwój lokalnej aktywności i współpracy gospodarczej poprzez inicjowanie 
powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia 
jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych 
surowcach i produktach rolnych i leśnych, tradycyjnych sektorach gospodarki oraz 
lokalnym dziedzictwie kulturowym, historycznym i przyrodniczym;  

o Rozwój aktywności społeczności lokalnej, w tym poprzez promocję lokalnej produkcji 
żywności wysokiej jakości z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, 
historycznego oraz przyrodniczego;  

o Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych promujących żywność 
wysokiej jakości. 
 
 
 
 

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

Przeasięwzięcie: 
LokajRy system wstarcia kwajifikacji rojRików i troauceRtów 
 



Gruty aocejowe: 

- rojRicy 

-Mikrotrzeasiębiorstwa  

- JST 

- JeaRostki i iRstytucje aoraaztwa aja obszarów wiejskicy 

- Szkoły toRaagimRazjajRe 

- OrgaRizacje Pozarząaowe  

 

Oteracje: 

 

4.4  Małe trojekty                                                                   4 oteracje 

 
o Organizacja kursów, szkoleń, wizyt studyjnych i innych działań edukacyjnych  

w zakresie prowadzenia gospodarstwa, kreowania rynku zbytu, promocji, pozyskiwania 
klientów, prowadzenia działalności, uzyskiwania certyfikatów, zawiązywania 
porozumień producenckich, itp.;  

o Rozwój lokalnej aktywności i współpracy gospodarczej poprzez inicjowanie 
powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia 
jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach,  
w tym naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych, tradycyjnych sektorach 
gospodarki oraz lokalnym dziedzictwie kulturowym, historycznym  
i przyrodniczym;  

 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY: 
RozwPj Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pozaroaniczej 
 

Przeasięwzięcie:   
Powrót ao traaycji – tromocja rzemiosła, rękoaziejRictwa i giRącycy 
zawoaów 
 
Gruty aocejowe: 

-Mikrotrzeasiębiorstwa (obrót troauktami twórczości juaowej) 

- JST 

- Szkoły toRaagimRazjajRe  

- Twórcy juaowi 

- OrgaRizacje Pozarząaowe ( twórczość jokajRa, giRące zawoay) 

- Gostoaarstwa agroturystyczRe 

 

Oteracje: 

 

 

4.4  Małe trojekty                                                                   4 oteracje 

 
o Organizacja kursów, szkoleń, wizyt studyjnych i innych działań edukacyjnych  

w zakresie prowadzenia działalności rzemieślniczej, kreowania rynku zbytu, promocji, 
pozyskiwania klientów, prowadzenia działalności, zawiązywania porozumień 
producenckich, itp.;  



o Rozwój lokalnej aktywności i współpracy gospodarczej poprzez inicjowanie 
powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia 
jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach,  
w tym naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych, tradycyjnych sektorach 
gospodarki oraz lokalnym dziedzictwie kulturowym, historycznym  
i przyrodniczym;  

o Rozwój aktywności społeczności lokalnej, w tym poprzez promocję lokalnej twórczości 
rzemieślniczej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego 
oraz przyrodniczego;  

o Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych promujących 
rzemiosło, rękodzielnictwo i ginące zawody. 

 

 
 

CEL OGÓLNY: 

Rozwój stołeczRości jokajRej obszaru LGD DuRajec-Biała 
 

 
 

CEL SZCZEGÓŁOWY: 
Wzrost Jakości ZasobPw Pracy 
 

Przeasięwzięcie: 
Rozwój umiejętRości i komteteRcji mieszkańców obszaru LGD  
DuRajec-Biała 
 

Gruty aocejowe: 

- rojRicy 

- osoby młoae, osoby w wieku 45+ 

- kobiety 

- osoby zaiRteresowaRe roztoczęciem aziałajRości gostoaarczej oraz jokajRi trzeasiębiorcy 

- Pozostaji mieszkańcy obszaru LGD DuRajec-Biała 
 

 

Oteracje: 

 

4.4  Małe trojekty                                                                   8 oteracji 

 
o Organizacja kursów, szkoleń, wizyt studyjnych i innych działań edukacyjnych  

w zakresie umiejętności informatycznych, zakładania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, kształtowania kariery zawodowej, kształcenia regionalnego, kształcenia 
artystycznego, zdrowego stylu życia, itp.;  

o Udostępnianie na potrzeby społeczności lokalnej urządzeń i sprzętu komputerowego, 
w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu; 

o Promocję lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i artystycznej,  
z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz 
przyrodniczego; 

o Kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła; 
o Rozwój lokalnej aktywności i współpracy gospodarczej poprzez inicjowanie 

powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia 
jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach,  
w tym naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych, tradycyjnych sektorach 
gospodarki oraz lokalnym dziedzictwie kulturowym, historycznym  
i przyrodniczym. 



CEL SZCZEGÓŁOWY: 
Obszar Integrujący mieszkańcPw 
 

Przeasięwzięcie: 
Rozwój oferty stęazaRia wojRego czasu 
 

Gruty aocejowe: 

- mieszkańcy obszaru LGD DuRajec-Biała 

- oawieazający, turysci 

 

Oteracje: 

4.4  Małe trojekty                                                                   12 oteracji 

 
o Organizacja kursów, szkoleń, wizyt studyjnych i innych działań edukacyjnych  

w zakresie animacji kulturalnej, itp.;  
o Organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych na obszarze realizacji 

LSR Lokalnej Grupy Działania “Dunajec-Biała”; 
o Rozwój aktywności społeczności lokalnej, w tym poprzez promocję lokalnej twórczości 

ludowej, kulturalnej i artystycznej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa 
kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego oraz kultywowanie miejscowych 
tradycji, obrzędów i zwyczajów; 

o Remont świetlic wiejskich i ich wyposażenie; 
o Rozwój lokalnej aktywności i współpracy gospodarczej poprzez inicjowanie 

powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia 
jakości usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym lokalnym dziedzictwie 
kulturowym, historycznym i przyrodniczym. 

 

 

Przeasięwzięcie: 
Obszar wyrówRujący możjiwości samoaziejRego rozwoju mieszkańców 
 

Gruty aocejowe: 

- mieszkańcy obszaru LGD DuRajec-Biała 

- gruty zagrożoRe wykjuczeRiem stołeczRym 

- azieci i młoazież 

 

Oteracje: 

 

4.4  Małe trojekty                                                                   12 oteracji 

 
o Organizacja kursów, szkoleń, wizyt studyjnych i innych działań edukacyjnych  

w zakresie prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej, integracji społecznej, itp.;  
o Udostępnianie na potrzeby grup dewaforyzowanych społecznie urządzeń  

i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do 
Internetu; 

o Organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych zapewniających 
uczestnictwo/integrację grup defaworyzowanych społecznie na obszarze realizacji LSR 
Lokalnej Grupy Działania “Dunajec-Biała”; 

o Remont świetlic wiejskich i ich wyposażenie. 
 



CEL OGÓLNY: 

ZacyowaRie Dzieazictwa PrzyroaRiczego Obszaru LGD DuRajec-Biała 
 
 

CEL SZCZEGÓŁOWY: 
Podnoszenie Świadomości Ekoaogicznej MieszkańcPw 
 

Przeasięwzięcie: 
StołeczRość trzyjazRa śroaowisku 
 
Gruty aocejowe: 

- azieci, młoazież, osoby aorosłe 

- szkoły, Rauczycieje 

- trzeasiębiorcy 

- OrgaRizacje Pozarząaowe i człoRkowie grut RieformajRycy 

- Kościoły i związki wyzRaRiowe 

- JST 

 

Oteracje: 

4.4  Małe trojekty                                                                   12 oteracji 

 
o Organizacja kursów, szkoleń, wizyt studyjnych i innych działań edukacyjnych  

w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej różnych grup społecznych, itp.; 
o Zachowanie lub odtworzenie, zabezpieczenie i oznakowanie cennego dziedzictwa 

przyrodniczego i krajobrazowego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi 
formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000;  
 
 

CEL SZCZEGÓŁOWY: 
Zwiększenie Udziału Odnawiaanych ŹrPdeł Energii 
 

Przeasięwzięcie: 
ERergia w zgoazie z Raturą 
 
Gruty aocejowe: 

- rojRicy i Gostoaarstwa agroturystyczRe 

- trzeasiębiorstwa 

- troauceRci troauktów rojRo-stożywczycy 

- JST 

- mieszkańcy LGD 

- OrgaRizacje Pozarząaowe  

 

Oteracje: 

  

4.4  Małe trojekty                                                                   8 oteracji 

 
o Organizacja kursów, szkoleń, wizyt studyjnych i innych działań edukacyjnych  

w zakresie stosowania odnawialnych źródeł energii, itp.;  



RAZEM OPERACJE:  

4.4  Małe trojekty                                                                      80 (wRiosków) 
 

Średnia kwota na operację:  

4.4  Małe trojekty                                                                        15 000 

 

 

 

Wytrzeazające fiRaRsowaRie       

 

WRioskoaawcy skłaaający wRioski o trzyzRaRie tomocy w ramacy aziałaRia 4.13 

WarażaRie LokajRycy Strategii Rozwoju Ra Małe trojekty, mogą wRioskować  

o wytrzeazające fiRaRsowaRie kosztów kwajifikowajRycy oteracji maksymajRie  

ao wysokości 20% kwoty tomocy.  

WRiosek o wytrzeazające fiRaRsowaRie Rajeży złożyć wraz z wRioskiem o trzyzRaRie 

tomocy. 

 
Pozostałe informacje: 

 

Przez mały projekt rozumiemy projekt którego koszt całkowity nie jest mniejszy niż 4 500 zł oraz nie 

jest większy niż 100 000 zł 

 

Dofinanosowaniu podlega 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 25 000 

zł/projekt 

 

Limit na jednego beneficjenta wynosi 100 000 zł 

 

Uwaga: Dofinansowanie jest wypłacane po realizacji projektu. Oznacza to, że na realizację projektu 

nalezy zabezpieczyć środki samodzielnie. 

 

Jednocześnie można wystąpić o wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji 

maksymalnie do wysokości 20% kwoty pomocy. Wniosek o wyprzedzające finansowanie należy złożyć 

wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy. 

 

Zatem realizując np projekt za 10 000 zł: 

 

a) występujemy o dofinansowanie w wysokości 70% tj. 7000 zł 

b) zabezpieczamy środki własne w wysokości 20% tj.    2000 zł 

c) nasz wkład (praca społeczna) stanowi do 10% tj        1000 zł 

 

Z góry dysponujemy kwotą: 

 

1400 (finansowanie wyprzedzające) 

2000 zł środki własne 

1000 zł praca własna 

_________ 

 

4400 zł Musimy pożyczyć 5600 zł.  


