
Zdobądź fundusze z UE!  

Masz pomysł ale brakuje Ci środków na jego 

realizację… 

Zamierzasz ubiegać się o dotacje z Unii Europejskiej? 

Chcesz dowiedzieć się więcej o zasadach oceniania                    

i wyboru operacji? 

Sprawdź, jakie możliwości oferują fundusze europejskie! 

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, zwane Lokalną Grupą Działania (LGD) 

działa na obszarze gmin Rabka-Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka. W latach 

2016-2022 LGD będzie realizować Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)                  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020(działanie LEADER). Środki, jakie 

samorząd Województwa Małopolskiego przyznał Stowarzyszeniu na realizację LSR to ponad 7 mln zł. 

W ramach realizacji LSR można ubiegać się o dofinansowanie na otwarcie i rozwój firm, infrastrukturę 

niekomercyjną oraz realizację ciekawych przedsięwzięć. Każdy złożony projekt przejdzie ocenę 

według kryteriów wyboru operacji (dostępne na stronie przyjaznadolinaraby.info) . Należy zaznaczyć, że 

kryteria premiują w szczególności osoby należące do GRUPY DEFAWORYZOWANEJ tj.: 

niepełnosprawni, młodzi ludzie bez pracy ( do 35 roku życia, starsi ludzie (po 65 roku życia) , młodzi 

rodzice, a szczególnie młode matki, w tym matki samotne ( do 35 roku życia). Ponadto stawiamy na 

innowacyjność, ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.  

 

W kwietniu 2017 roku planujemy nabory na: 

Przedsięwzięcie Wskaźnik Budżet 

Tworzenie przedsiębiorstw na obszarze 

LGD w tym w turystyce 

Utworzenie nowego przedsiębiorstwa 
400 000 zł 

Rozwój przedsiębiorstw  w tym poprzez 

zastosowanie nowych technologii 

przyjaznych środowisku 

Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa 
1 200 000 zł 

Rozwój przedsiębiorstw w tym poprzez 

zastosowanie nowych technologii 

przyjaznych środowisku 

Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa po 

przez zastosowanie nowych technologii 

przyjaznych środowisku 

200 000 zł 

Zastosowanie innowacji  

w przedsiębiorstwach 

Rozwój istniejącego 

przedsiębiorstwa  ukierunkowanego na 

innowacje 

600 000 zł 

Inwestycje w ogólnodostępną  

i niekomercyjną infrastrukturę turystyczną, 

rekreacyjną 

Nowe lub zmodernizowane obiekty 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

1 700 000 zł 

Poprawa infrastruktury społecznej służącej 

kultywowaniu tradycji, renowacja zabytków 

Operacje w zakresie infrastruktury 

kulturalnej w wyniku wsparcia w ramach 

LSR 

300 000 zł 

Poprawa infrastruktury społecznej służącej 

rozwijania aktywności fizycznej i zdrowego 

trybu życia 

Operacje w zakresie infrastruktury służącej 

rozwijaniu aktywności fizycznej i 

zdrowego trybu życia 

100 000 zł 

oraz projekty grantowe (czerwiec 2017). Szczegóły dostępne w harmonogramie naborów:  

http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/nabory/harmonogram-naborow ) 

 

http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/nabory/harmonogram-naborow


Zatrudnienie pracownika na 3 lata od płatności 

końcowej, etat musi być związany z operacją 

 

Projekty Grantowe 

Projekty Grantowe : dofinansowanie na realizację ciekawych przedsięwzięć w formie grantów, z których 

mogą skorzystać min. osoby fizyczne, organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne.  Wartość zadania 

służącego osiągnieciu celu projektu grantowego nie może być wyższa niż 50 tyś. zł. oraz niższa niż 5 tyś. zł. 

Wsparcie będzie wypłacane w formie refundacji, czyli po zrealizowaniu całości projektu. Okres trwałości 

projektu inwestycyjnego: 5 lat. Intensywności wsparcia:100% dofinansowania. 

 

Inne konkursy 

Konkursy dla organizacji pozarządowych, środki na budowę/ rozbudowę niekomercyjnej infrastruktury 

społecznej, która nie będzie nastawiona na zysk i posłuży wszystkim mieszkańcom obszaru LGD . Organizacja 

pozarządowa musi mieć siedzibę/oddział na obszarze LGD i Posiadać prawo własności do dysponowania 

nieruchomością objętą planowaną inwestycją. Wartość zadania od 50 tyś. zł do 300 tyś. zł. Wsparcie będzie 

wypłacane w formie refundacji, czyli po zrealizowaniu całości projektu. Okres trwałości projektu 

inwestycyjnego: 5 lat. Intensywności wsparcia:100% dofinansowania. 

  

Dotacje- przedsiębiorczość 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

80 000 zł – 100 % dofinansowania 
Beneficjent: osoba fizyczna (-która jest 

obywatelem państwa członkowskiego UE, -ma 

miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR). 

Pomoc wypłacana w formie płatności ryczałtowej, 

w 2 transzach: I po podpisaniu umowy- 80%, II po 

zrealizowaniu operacji- 20%. 

KRYTERIA, wniosek, biznesplan, instrukcje oraz 

pozostała dokumentacja dostępna na:  

http://przyjaznadolinaraby.info/ 

Zakładka: DOTACJE Strefa Beneficjenta 

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

 

od 50 000 do 300 000 zł – 70% dofinansowania 
Beneficjent: osoba fizyczna, osoba prawna (która 

jest obywatelem państwa członkowskiego UE, -ma 

miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR). 
Pomoc wypłacana w formie refundacji, czyli po 

zrealizowaniu całości projektu.  

KRYTERIA, wniosek, biznesplan, instrukcje oraz 

pozostała dokumentacja dostępna na:  

http://przyjaznadolinaraby.info/ 

Zakładka: DOTACJEStrefa Beneficjenta 

Dotacje na rozwój firmy 

 

Prowadzisz działalność 

gospodarczą(mikro lub małe 

przedsiębiorstwo) nieprzerwanie od 

roku lub w okresie ostatnich 3 lat 

prowadziłeś ją przez łącznie 365 dni, 

masz pomysł na rozwój tej działalności 

w ramach aktualnych kodów PKD lub          

o zupełnie nową branżę  oraz w okresie 

ostatnich 2 lat nie otrzymałeś środków          

z UE w ramach Premii 

Chcesz otworzyć firmę, jesteś 

mieszkańcem naszego LGD, nie 

podlegasz ubezpieczeniu w 

KRUS w pełnym zakresie                      

i z mocy ustawy oraz w okresie      

2 lat poprzedzających dzień 

złożenia wniosku o przyznanie 

tej pomocy nie wykonywałeś 

działalności gospodarczej 

Dotacje na rozwój 

przedsiębiorstw 

 

PREMIA na otwarcie 

działalności gospodarczej 

Utrzymanie firmy przez 2 lata od płatności końcowej 

 

http://przyjaznadolinaraby.info/
http://przyjaznadolinaraby.info/


Koszty kwalifikowane! 

 koszty ogólne – do 10% kosztów kwalifikowalnych, 

 zakup robót budowlanych lub usług, 

 zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, licencji lub wynagrodzeń za 

przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych, 

 najem lub dzierżawę maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 

 zakup nowych maszyn lub wyposażenia, 

 zakup środków transportu (z wyłączeniem samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej 

niż 8 osób) – do 30% kosztów kwalifikowalnych, 

 zakup innych rzeczy, w tym materiałów, 

 podatek VAT (z wyjątkiem podatku, który można odzyskać na podstawie prawodawstwa krajowego); 

 wkład rzeczowy (w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz 

ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w 

którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168). 

 

Koszty powinny być uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz 

racjonalne. Wszystkie koszty ponoszone w ramach operacji powinny być realizowane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa krajowego. 
 

Ponadto: 
 realizacja odbędzie się w maksymalnie 2 etapach i nie przekroczy 2 lat od zawarcia umowy lub terminu 

31.12.2022 r.; 

 operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym 

LSR; 

 inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością 

podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji 

operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji; 

 jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem; 

 jej realizacja nie jest możliwa bez udziału środków publicznych; 

 została wydana ostateczna decyzja środowiskowa, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi; 

 koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych; 

 osiągnięcie 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży po 

roku od płatności końcowej. 

 

 Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w biurze stowarzyszenia konsultacje w ŚRODY                

od 8 do 14) oraz  na stronie internetowej –przyjaznadolinaraby.info i  facebooku f/przyjaznadolina.  

 

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 
Raba Wyżna 45 B(budynek poczty),  (18) 26 78 648/ (+48) 500 475 840/ lgd.rokiciny@interia.pl 

 

 

 

 
 

Uwaga! W przypadku projektów beneficjentów tworzących przedsiębiorstwa którzy należą do grupy 

defaworyzowanej premia jest przyznawana z preferencyjnymi punktami w ramach kryteriów lokalnych.  

Grupy defaworyzowane: 

• Niepełnosprawni ; • Młodzi ludzie bez pracy ( do 35 roku życia);  •  Starsi ludzie (po 65 roku życia;          

• Młodzi rodzice, a szczególnie młode matki, w tym matki samotne ( do 35 roku życia) 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy. 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

http://www.przyjaznadolinaraby.info/
https://www.facebook.com/przyjaznadolina
tel:182678648
tel:+48500475840
mailto:lgd.rokiciny@interia.pl

