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„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Koszt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na 
rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Koszt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Środki przyznane na realizację LSR 

7 200 000 zł

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Koszt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

CEL OGÓLNY I

Zrównoważony rozwój 
gospodarki, turystyki oraz 

rekreacji obszaru Przyjaznej 
Doliny Raby i Czarnej Orawy

CEL OGÓLNY II

Wspieranie i integrowanie 
mieszkańców obszaru 

Przyjaznej Doliny Raby i 
Czarnej Orawy
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Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

W ramach PROW 2014-2020 przewidziano szereg działań                          
w ramach których można otrzymać dofinansowanie na realizację 

ciekawych przedsięwzięć są to min:

Dotacje na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej Dotacje na rozwój firmy

Projekty grantowe Pozostałe konkursy

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Koszt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” przewidziano szereg działań w ramach których można otrzymać 

dofinansowanie na:

-zakładanie działalności gospodarczej lub 

-rozwój istniejącej działalności gospodarczej   

w formie konkursów na operacje realizowane 

przez podmioty inne niż LGD, z których mogą 

skorzystać m.in. osoby fizyczne i przedsiębiorcy.
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Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Procedura w uproszczeniu.

• Wniosek o przyznanie pomocy z załącznikami należy złożyć w miejscu i w terminie
wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.

• Wniosek powinien być wypełniony elektronicznie.

• Wniosek w formie papierowej i elektronicznej(płyta CD/DVD) wraz z załącznikami w
dwóch egzemplarzach należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia
Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy miejscowość: Raba Wyżna 45 B, w godz.
od 08.00 do 14.00.

• Projekty są wybierane do realizacji przez Radę LGD( max.60 dni), następnie są
przekazywane do Samorządu Województwa w celu dalszej weryfikacji i podpisania
umowy przyznania pomocy ( max. 4 miesiące+ uzupełnienia). Po podpisaniu umowy i
zrealizowaniu projektu, beneficjent rozlicza go w SW. Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa wypłaca dotację.
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Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Dziękuję za uwagę!!
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