NABORY WNIOSKÓW W PODHALAŃSKIEJ LGD
PLANOWANE W I PÓŁROCZU 2022 R.
Podhalańską LGD tworzy obszar 5 gmin: Biały Dunajec,
Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin i Szaflary.
Celem stowarzyszenia jest wzrost lokalnej tożsamości i
więzi, ochrona dziedzictwa kulturowego, tradycyjnych
obrzędów, folkloru i gwary, promocja produktów
regionalnych, wspieranie inicjatyw na rzecz kreowania
atrakcyjnej i zróżnicowanej oferty zagospodarowania
wolnego czasu.
Nie dziwią więc cele jakie postawiła sobie Podhalańska
LGD do realizacji w ramach projektów dofinansowywanych
ze środków wdrażania strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2014-2020:
Cel ogólny 1: Zwiększenie atrakcyjności obszaru PLGD
jako miejsca zamieszkania
i wypoczynku
Cel ogólny 2. Rozwój społeczno-gospodarczy
Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania

Nabory planowane w I półroczu 2022 dadzą możliwość aplikowania o środki w ramach przedsięwzięć:
✓ Przedsięwzięcie 2.1.1. PREMIA NA STRAT - wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej,
w tym opartej na innowacjach i zakładanych przez osoby z grup defaworyzowanych,
– pula środków 200 000,00 euro (800 000,00 zł po przeliczeniu wg kursu 4 zł )
Grupa docelowa: osoby fizyczne (mieszkańcy obszaru LGD) planujące otwarcie działalnosci
gospodarczej
✓ Przedsiewzięcie 2.1.2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw na rzecz tworzenia nowych miejsc
pracy w tym również opartych na innowacjach i zatrudniających osoby z grup
defaworyzowanych
– pula środków 200 000,00 euro (800 000,00 zł po przeliczeniu wg kursu 4 zł )
Grupa docelowa: przedsiębiorcy: osoby fizyczne i prawne prowadzące działalnosć gospodarczą na
terenie Podhalańskiej LGD
✓ Przedsięwzięcie 1.2.1. Wzmacnianie tożsamości regionalnej oraz działania na rzecz integracji,
aktywizacji i umacniania więzi lokalnych wśród mieszkańców obszaru PLGD
– pula środków 123 000,00 euro (492 000,00 zł po przeliczeniu wg kursu 4 zł )
Grupa docelowa: Osoby fizyczne (mieszkańcy obszaru PLGD), Osoby prawne (z wyłączeniem JST),
jedostki nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (np parafie,
stowarzyszenia nierejestrowe)
✓ Przedsiewziecie 2.3.1. Wydarzenia oraz działania informacyjno-promocyjne na rzecz
rozwijania oferty turystycznej obszaru PLGD
- pula środków 12 500,00 euro (50 000,00 zł po przeliczeniu wg kursu 4 zł) – operacja własna LGD

PODSTAWOWE WARUNKI WSPARCIA, W ZALEŻNOŚCI OD ZAKRESU PROJEKTU
I.

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategia rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej (Przedś. 2.1.1)
Forma i wysokość wsparcia: 80.000,00 zł na operację, ryczałt: 80% tj. 64.000 zł wypłacane po podpisaniu umowy i
założeniu firmy, 20% tj. 16.000 zł po realizacji biznesplanu, zgłoszeniu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych
w ZUS z tytułu prowadzonej działalności i złożeniu wniosku o płatność II transzy.
Warunki pomocy: Wnioskodawca jest mieszkańcem obszaru LGD i obywatelem państwa członkowskiego UE, nie
prowadził działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku na premię, nie podlega
ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie i z mocy ustawy, posiada tytuł prawny do nieruchomości na której będzie
planowana operacja inwestycyjna, złoży biznesplan na realizację operacji, który będzie uzasadniony ekonomicznie i
będzie zakładał utworzenie działalności gospodarczej oraz utworzenie minimum 1 miejsca pracy (w tym
samozatrudnienie). Ze wsparcia na rozwój przedsiębiorczości są wykluczone: usługi wspierające rolnictwo i
następujące po zbiorach, górnictwo i wydobycie i działalność usługowa wspierająca je, przetwarzanie i konserwacja
ryb, skorupiaków i mięczaków, wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, produkcja
chemikaliów i wyrobów chemicznych, produkcja wyrobów farmaceutycznych i leków, produkcja metali, produkcja
pojazdów samochodowych, przyczep, naczep, motocykli, transport lotniczy i kolejowy, gospodarka magazynowa
II.

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego […] przez
rozwijanie działalności gospodarczej (Przedsięwzięcie 2.1.2.)
Forma i wysokość wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych poniesionych po podpisaniu umowy
przyznania pomocy i nie więcej niż 200.000,00 zł
Warunki pomocy: Wnioskodawca (w przypadku osób fizycznych) jest obywatelem państwa członkowskiego UE,
prowadzi działalność gospodarczą na terenie Podhalańskiej LGD i na tym terenie chce ją rozwijać. W okresie 3 lat
przed złożeniem wniosku prowadził działalność gospodarczą przez minimum 365 dni (możliwość zawieszenia),
wnioskodawca posiada tytuł prawny do nieruchomości na której będzie planowana operacja inwestycyjna, złoży
biznesplan na realizację operacji, który będzie uzasadniony ekonomicznie i będzie zakładał wzrost zatrudnienia w
firmie o minimum 1 etat w przeliczeniu na średnioroczne pełne etaty. Ze wsparcia na rozwój przedsiębiorczości są
wykluczone: usługi wspierające rolnictwo i następujące po zbiorach, górnictwo i wydobycie i działalność usługowa
wspierająca je, przetwarzanie i konserwacja ryb, skorupiaków i mięczaków, wytwarzanie i przetwarzanie koksu i
produktów rafinacji ropy naftowej, produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, produkcja wyrobów
farmaceutycznych i leków, produkcja metali, produkcja pojazdów samochodowych, przyczep, naczep, motocykli,
transport lotniczy i kolejowy, gospodarka magazynowa. Wnioskodawca musi zapewnić trwałość projektu do 3 lat od
wypłaty (refundacji) poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
III.

Projekty inne – inicjatywy lokalne, rozwój infrastruktury (Przedsięwzięcie 1.2.1.)

Forma i wysokość wsparcia: refundacja do 100% kosztów kwalifikowalnych poniesionych po podpisaniu umowy
przyznania pomocy, kwota określana jest w naborze, jednak nie więcej niż 300.00,00 zł
Warunki pomocy: Wnioskodawca (w przypadku osób fizycznych) jest obywatelem państwa członkowskiego UE, nie
prowadzi działalności gospodarczej, w przypadku osób prawnych i mających osobowość prawną (z wyjątkiem JST)
siedziba lub oddział wnioskodawcy musi się mieścić na terenie PLGD. Wnioskodawca posiada tytuł prawny do
nieruchomości na której będzie planowana operacja inwestycyjna (trwale związana z nieruchomością), operacja
będzie miała niekomercyjny, ogólnodostępny charakter, nie nastawiona na zysk. Wnioskodawca musi zapewnić
trwałość projektu w okresie 5 lat od wypłaty (refundacji) poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
Po więcej informacji zapraszamy do naszego biura i na stronę internetową LGD www.podhalanska.pl,
tel.: 18 20 115 43, e-mail: info@podhalanska.pl
Biuro PLGD: Szaflary, Ul. Orkana 37 c, godziny przyjmowania stron: Pon.-Pt. 9:00 – 15:00
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