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1. inForMacja o LGd

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce–Pieniny” – powstało w grudniu 2005 roku jako 
oddolna inicjatywa partnerów różnych sektorów w trakcie realizacji schematu II Programu Leader+. 
Siedzibą Stowarzyszenia jest Tylmanowa, osiedle Kozielce 297, 34–451 Tylmanowa.
Obszar stowarzyszenia obejmuje trzy gminy tj.: gminę Krościenko, gminę Ochotnica Dol-
na i od 2009 r. gminę Czorsztyn i liczy ponad 21 tys. mieszkańców. 

Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym.
LGD „Gorce–Pieniny” zrzesza członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.
Liczba członków LGD na dzień 28.10.2009 r. wynosi 73, w tym 8 podmioty prawne i 65 osoby 
fizyczne.  

osoby prawne:
1. Gmina Krościenko n. D, 
2. Gmina Ochotnica Dolna, 
3. Gmina Czorsztyn,
4. Klub Sportowy „Sokolica” w Krościenku,
5. Fundacja Dzieci Pienin w Krościenku,
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Krośnicy,
7. Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne – Koło Terenowe 

Krościenko oraz Koło Terenowe Czorsztyn,
8. Ludowy Klub Sportowy „Czorsztyn –ski” w Kluszkowcach. 

2. Podsumowanie pracy stowarzyszenia „Gorce–Pieniny”

Lata 2006–2008 były dla Stowarzyszenia okresem wytężonej pracy, ale efekty jakie osiągnęło 
Stowarzyszenie w ciągu tych 2 lat są trwałe i widoczne.
Stowarzyszenie wdrażało zadania wypracowane dla swojego obszaru w trakcie realizacji Zintegro-
wanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich, która obejmowała swym zasięgiem obszar Pienin 
i Gorców. Działania tej grupy w okresie lipiec 2006 – lipiec 2008 skupione były na obszarze 12. 
miejscowości/sołectwach gmin Krościenko i Ochotnica/.
W kwietniu 2007 roku Stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu pn „Podniesienie atrakcyjno-
ści turystycznej i kulturalnej wsi pienińsko–gorczańskich – szlak atrakcji turystycznych w dolinie 
Dunajca”.
Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 398 940 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego 
oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004–2006 działanie 2.7 „PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+” 
SCHEMAT II.
Stowarzyszenie postawiło w swoim projekcie w większości na opracowanie dokumentacji, wiedząc 
o tym, że żadna inwestycja nie ruszy dopóki nie będzie stosownych dokumentów.

Ochotnica Dolna

Krościenko nad Dunajcem
Czorsztyn
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dla rozwoju gminy krościenko wykonano n.w dokumentacje:
1. Projekt zagospodarowania przestrzennego wraz z koncepcją funkcjonalno–przestrzenną 

terenów Bulwarów nad Dunajcem, położonych w Krościenku w skład których zaplanowano 
między innymi budowę ścieżek rowerowych wzdłuż Dunajca, boisk sportowych, plażę, place 
zabaw, camping, korty tenisowe, ogródki letnie a nawet małą bacówkę.

2. Dokumentacja projektowa zespołu boisk sportowych wraz z kompleksem kulturalno–rekre-
acyjnym na terenie Gminy Krościenko.

3. Dokumentacja techniczna – projekt zagospodarowania wraz koncepcją funkcjonalno–tech-
niczną terenów wokół źródeł mineralnych w Krościenku.

4. Dokumentacja projektowa place zabaw wraz z kompleksem kulturalno–rekreacyjnym na 
terenie Gminy Krościenko.

dla gminy ochotnica wykonano:
1. Dokumentacja projektowa– zagospodarowanie kompleksu kulturalno–rekreacyjnego 

w Ochotnicy Górnej.
2. Dokumentacja techniczna – projekt zagospodarowania oraz program funkcjonalno–prze-

strzenny kompleksu kulturalno–sportowo–rekreacyjnego w Ochotnicy Dolnej.
3. Projekt zagospodarowania oraz opracowania programu funkcjonalno–rekreacyjnego w Tyl-

manowej – w fazie koncepcji.
4. Projekt zagospodarowania oraz opracowania programu funkcjonalno–przestrzennego kom-

pleksu sportowego w Ochotnicy Górnej – w fazie koncepcji.

oraz projekty wspólne obejmujące obszar obu gmin
1. Wykonanie tablic promocyjno–informacyjnych produktu turystycznego i atrakcji LGD Gorce–

Pieniny / tablice są ustawione w każdym sołectwie na terenie obu gmin/. 
2. Dokumentacja funkcjonalno–przestrzenna „Szlaku Kultury Wołowskiej” zlokalizowanego na 

obszarze objętym działaniem LGD (obszar gmin Ochotnica Dolna i Krościenko nad Dunajcem).
3. Dokumentacja techniczna ciągu ścieżek rowerowych zlokalizowanego na obszarze objętym 

działaniem LGD (obszar gmin Ochotnica Dolna i Krościenko n.D).
4. Dokumentacja techniczna – Koncepcja architektoniczna Schroniska turystycznego na Lubaniu 

wraz z zagospodarowaniem terenu. 
5. Opracowanie i druk nakładu albumu „Krajobrazy wsi pienińskich i gorczańskich”.
6. Opracowanie i druk nakładu broszury – folder „Wieś pienińska i gorczańska w Programie 

Leader+”.

Wszystkie opracowania dotyczą rozwoju obszarów wiejskich, z uwzględnieniem ochrony oraz 
promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno–kulturowych, rozwoju tu-
rystyki oraz popularyzacje i rozwój regionalnych wyrobów pienińskich.
Stowarzyszenie w ramach projektu zorganizowało także wiele ciekawych imprez kulturalnych 
np. „Gorczańskie Kośby”, warsztaty ginących zawodów z udziałem twórców ludowych, oraz po 
raz pierwszy „Jarmark Krościeński”, który obecnie jest kultywowany przez GCK w Krościenku.
W ramach promocji zostały opracowane i wydane albumy i foldery promujące nie tylko piękno 
regionu gorczańsko–pienińskiego, ale także promocje twórców ludowych (którzy po raz pierwszy 
doczekali się promocji swoich wyrobów).
Opracowano też stronę internetową Stowarzyszenia www.leadergorce–pieniny.pl na której będzie 
można śledzić postępy z realizacji projektu.
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Ponadto stowarzyszenie Lokalna Grupa działania:
1. realizowało projekt: „Zima w 36 

odsłonach” z Programu Poży-
teczne Ferie – Fundacja Wspo-
magania Wsi o wartości dotacji 
w wysokości 2 794 zł.

Projekt polegał na odbyciu przez 
młodzież z terenu gminy Ochotni-
ca Dolna oraz Gminy Krościenko n.D 
cyklu zajęć warsztatowych poświę-
conych fotografii jako sztuce uważ-
nego patrzenia i sposobowi wyra-
żenia siebie oraz swojego miejsca 
w świecie (na terenie swojej gminy, 
wśród lokalnej społeczności).

2. zorganizowało zbiórkę funduszy wśród ludzi dobrej woli na wydanie wierszy „Sercem pisane” 
poetki ludowej Pani Krystyny Aleksander z Krościenka. Stowarzyszenie doprowadziło do wy-
dania wierszy i zorganizowało wernisaż w sierpniu 2008 r.

3. zorganizowało spotkanie pomiędzy przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju Środowiska 
i Rolnictwa oraz przedstawicielami Grup Leader z Turyngii (Niemcy), które miało na celu za-
poznanie się z dorobkiem Stowarzyszenia LGD „Gorce–Pieniny” oraz wymianę doświadczeń 
„know – how”.

4. podpisało w maju 2009 r. z miejscowością Lecznica na Słowacji porozumienie o współpracy 
w sprawie realizacji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Re-
publika Słowacka 2007–2013 Mikroprojekty. W listopadzie 2009 r. Stowarzyszenie otrzymało 
dofinansowanie na realizacje projektu pod nazwą: „Twórcy ludowi pogranicza polsko–słowac-
kiego”. Przyznana dotacja wynosi 20 306,50 EURO. 

Autorka wierszy –Krystyna Aleksander Spotkanie z landem z Turyngii
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 Projekt będzie realizowany po stronie polskiej i słowackiej, a efektem końcowym będzie wy-
danie albumu prezentującego dorobek twórców ludowych regionu polsko–słowackiego, zor-
ganizowanie warsztatów rękodzieła ludowego oraz zorganizowanie konferencji i imprezy 
plenerowej promującej projekt. Bedzie to pierwsza tego typu publikacja na terenie pieniń-
sko–gorczańkim.

3. doTacje na ProjekTY – Prow 2007– 2013

W lipcu 2009 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce Pieniny” – jako jedna z 39 Lo-
kalnych Grup Działania została wybrana przez Zarząd Województwa Małopolskiego do realizacji 
Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Stosowna umowa o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju z Samorządem 
Województwa Małopolskiego została podpisana 14 lipca 2009 roku.

Budżet podpisanej umowy stanowi kwotę dofinansowania 3 214 412 zł, która pochodzi z Pro-
gramu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013 z osi 4 Leader. 
Środki finansowe pozyskane przez LGD „Gorce–Pieniny” na wdrażanie LSR, przeznaczone zosta-
ną na wspieranie inicjatyw lokalnych, propagowanie działań przedsiębiorczych i kształtowanie 
pozytywnego wizerunku obszarów wiejskich regionu gorczańsko–pienińskiego. 
Lokalna Strategia Rozwoju wdrażana będzie na terenie 3 gmin – Gmina Krościenko, Ochotnica 
Dolna i Czorsztyn.

składane projekty muszą wpisywać się w cele główne Lokalnej strategii rozwoju tj: 

 i. waloryzację zasobów przyrodniczych i kulturowych.
 ii. Poprawę jakości życia, w tym warunków zatrudnienia
oraz w cele szczegółowe tj:
Cel 1. Rozwój turystyki i agroturystyki (poprawa stanu infrastruktury turystycznej).
Cel 2.  Ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym wypromowanie pro-

duktów lokalnych.
Cel 3. Promocję regionu poprzez integrację środowisk lokalnych.
Cel 4. Poprawę oferty spędzania wolnego czasu. Tworzenie centrów sportowo–rekre-

acyjnych.
Cel 5. Rozwój przedsiębiorczości, tworzenie nowych miejsc pracy.

Cele szczegółowe stanowią wskazanie sposobu osiągania celów ogólnych i stają się podstawą 
wyznaczenia rodzaju przedsięwzięć służących osiągnięciu wizji obszaru.

Wizja: „Gorce–Pieniny” – to obszar atrakcyjny turystycznie, o bardzo zróżnicowanej całorocznej 
ofercie, bogaty kulturą i tradycją, zamieszkały przez młodych, przedsiębiorczych, wykształco-
nych ludzi, którzy potrafią połączyć tradycje z nowoczesnością w celu jej zachowywania i roz-
wijania, aby było to miejsce dobrego życia i pracy. Na terenie będą powstawały nowe miejsca 
pracy, które będą gwarantowały satysfakcjonujące zarobki. Naszym atutem będzie przyroda 
(Natura 2000) i mądre jej wykorzystanie dla turystyki aktywnej i rodzinnej. Obszar przyjazny 
szczególnie osobom starszym z wykorzystaniem wód mineralnych. Nasze agroturystyczne 
gospodarstwa oferują dobrą kuchnie wykorzystującą żywność pochodzącą z naturalnych 
i zdrowych produktów”. 
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działania w ramach których będzie można ubiegać się o pozyskanie 
dofinansowania: 

„MaŁe ProjekTY” 

Działania realizowane w ramach „Małych projektów”  przyczyniać będą się do osiągnięcia celów 
ogólnych i szczegółowych zawartych w LSR, która zakłada realizację „Małych projektów” w ramach 
następujących przedsięwzięć:
1. „Witaj turysto w Krainie Janosika”,
2. „Ocalić od zapomnienia”,
3. „Spotkajmy się na Szlaku”,
4. „Lato Gorczańsko–Pienińskie”.

beneficjentami „małych projektów” mogą być 
osoby fizyczne, które są: 
• obywatelami państwa członkowskiego UE, 
• pełnoletnie, 
• mają miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR, lub wykonują działalność gospodar-

czą na tym obszarze. 

osoby prawne albo jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, 
którym ustawy przyznają zdolność prawną: 
• działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rze-

czypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych 
oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, posiadające siedzibę na obszarze obję-
tym LSR lub prowadzące działalność na obszarze objętym LSR, lub,

• utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia, które po-
siadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze. 

zakres pomocy w ramach „małych projektów” obejmuje: 
1. podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i innych przed-

sięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR.
2. podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, w tym przez: 

a. udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożli-
wiającego dostęp do Internetu, 

b. organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych; 
3. rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w tym przez: 

a. promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, 
w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego, 

b. kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, 
c. kultywowanie języka regionalnego i gwary, 
d. kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła; 

4. rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym przez: 
a. utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, 

przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących 
obszaru objętego LSR, 
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b. budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególno-
ści punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciarstwa 
biegowego lub zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, 
ścieżek spacerowych lub dydaktycznych; 

5. zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa 
krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi for-
mami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000; 

6. zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez: 
a. odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury 

wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, 
b. odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru za-

bytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, 
c. remont lub wyposażenie muzeów, 
d. remont lub wyposażenie świetlic wiejskich; 

7. inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opar-
tych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, 
w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich pro-
duktów; 

8. wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków 
prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, z wyłączeniem działalności rolniczej. 

do koszTów kwaLiFikowaLnYch zaLicza siĘ koszTY:
• Robót budowlanych. 
• Wynagrodzenia za świadczenie usług, w tym usług prawniczych bądź księgowych. 
• Podłączenia do Internetu. 
• Opracowania, druku lub powielenia oraz dystrybucji materiałów informacyjnych lub szko-

leniowych, w tym audiowizualnych, dotyczących małego projektu, zakupu bądź wynajęcia 
powierzchni reklamowych, zakupu czasu antenowego oraz zamieszczania materiałów pra-
sowych w prasie. 

• Najmu sal lub innych powierzchni lub dzierżawy gruntu. 
• Zakupu materiałów lub przedmiotów, w tym materiału siewnego lub nasadzeniowego ro-

ślin wieloletnich. 
• Zakupu, najmu lub dzierżawy oraz montażu maszyn, urządzeń , narzędzi, wyposażenia, 

sprzętu lub oprogramowania, z wyłączeniem środków transportu, przy czym koszt zakupu 
podlega refundacji jedynie w przypadku, gdy koszt najmu albo dzierżawy przekraczałby 
koszt zakupu. 

• Organizacji i przeprowadzenia wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych bądź 
sportowych. 

• Wytyczenia bądź oznakowania szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych lub przyrod-
niczych, w tym pomników przyrody, obiektów małej infrastruktury turystycznej, obiektów 
historycznych, przyrodniczych, kulturowych lub sakralnych. 

• Utworzenia lub aktualizacji baz danych, w tym bazy informacji turystycznej. 
• Tworzenia stron internetowych. 
• Upominków bądź nagród do łącznej wysokości 5% pozostałych kosztów podlegających re-

fundacji w ramach realizacji małych projektów. 
• Wynagrodzenia lub pobytu osób prowadzących szkolenia. 
• Podróży lub wyżywienia uczestników szkoleń. 
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• Noclegu uczestników szkoleń – w przypadku szkoleń trwających, co najmniej dwa dni. 
• Tłumaczeń, jeżeli osoby prowadzące szkolenia nie posługują się językiem polskim. 

do kosztów kwalifikowalnych w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych 
kosztów kwalifikowalnych, zalicza się również koszty ogólne: 
• Przygotowania dokumentacji technicznej małego projektu, obejmujące koszty: kosztory-

sów, projektów architektonicznych lub budowlanych, dokumentacji geologicznej lub hy-
drologicznej, wypisów lub wyrysów z katastru nieruchomości. 

• Opłat za patenty lub licencje. Badań lub analiz. Sprawowania nadzoru inwestorskiego lub 
autorskiego. 

do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także:
• Podatek od towarów i usług (VAT). 
• Wartość pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, stanowiącą iloczyn liczby przepraco-

wanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 
poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty, 
i liczby 168, lecz nie więcej niż 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych małych projek-
tów pomniejszonych o wysokość kosztów ogólnych. 

Koszty kwalifikowalne liczą się od dnia zawarcia umowy na przyznanie pomocy finanso-
wej. W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również 
koszty poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej 
niż w dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosz-
tów stanowiących koszty ogólne – poniesionych nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 r. 

Przedsięwzięcia do realizacji w ramach „Małych projektów” zawarte w Lokalnej 
strategii rozwoju dla obszaru działania LGd „Gorce–Pieniny”:

Przedsięwzięcie II – „Witaj turysto w Krainie Janosika”.
Przedsięwzięcie III – „Ocalić od zapomnienia”.
Przedsięwzięcie IV – „Spotkajmy się na Szlaku”.
Przedsięwzięcie V – „Lato Gorczańsko–Pienińskie”.

Preferuje operacje:
• innowacyjne, oryginalne w skali lokalnej – tj. wykorzystujące niepraktykowane dotąd lokal-

nie rozwiązania,
• realizowane w większej liczbie miejscowości,
• realizowane z udziałem wielu partnerów,
• składane przez członków LGD,
• projekty które przyczyniają się do realizacji jak największej ilości celów.

Forma i wysokość pomocy: 
Wysokość pomocy nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 
25 000 zł na jeden mały projekt, przy czym koszt całkowity operacji nie może być niższy niż 
4 500 zł.
Poziom dofinansowania nie może przekroczyć w okresie programowania kwoty 100 000 zł.
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Pomoc na „Małe projekty” przyznaje się w formie refundacji części kosztów niezbędnych do re-
alizacji małego projektu poniesionych od dnia, w którym została zawarta umowa, na podstawie 
której jest przyznawana pomoc na małe projekty. 

Koszty podlegające refundacji w ramach realizacji „małych projektów” określone zostały w za-
łączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach 
działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007–2013. 

Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną musi nastąpić nie później 
niż do dnia 31 grudnia 2014 r.

Łączna kwota przewidziana na realizację „Małych projektów” w ramach LSR wynosi 1 060 054 zł. 
LSR zakłada średnią wartość jednego projektu na poziomie 20 811 zł w ramach przedsięwzięcia 
„Witaj turysto w krainie Janosika” w okresie wdrażania LSR przewiduje się dofinansowanie co 
najmniej 5 projektów), 21 000 zł w ramach przedsięwzięcia „Ocalić od zapomnienia” w okresie 
wdrażania LSR przewiduje się dofinansowanie co najmniej 12 projektów), 22 000 zł w ramach przed-
sięwzięcia „”Spotkajmy się na szlaku” (w okresie wdrażania LSR przewiduje się dofinansowanie co 
najmniej 22 projektów) oraz 20 000 zł w ramach przedsięwzięcia „”Lato Gorczańsko – Pieninńskie” 
(w okresie wdrażania LSR przewiduje się dofinansowanie co najmniej 11 projektów). W okresie 
wdrażania LSR przewiduje się dofinansowanie co najmniej 50 projektów. 

Aby przybliżyć montaż finansowy operacji zakładamy, że realizujemy projekt za 10 000 zł.
Wtedy:
a) występujemy o dofinansowanie w wysokości 70% tj. 7 000 zł,
b) zabezpieczamy środki własne w wysokości 20% tj. 2 000 zł,
c) nasz wkład (praca społeczna) stanowi do 10% tj 1 000 zł.

Przed realizacją operacji dysponujemy kwotą:
a) 1 400 (wyprzedzające finansowanie),
b) 2 000 zł środki własne,
c) 1 000 zł praca własna.
_________
    4 400 zł.

Uwaga: Dofinansowanie jest wypłacane po realizacji projektu. Oznacza to, że na reali-
zację projektu należy zabezpieczyć środki samodzielnie.

Jednocześnie można wystąpić o wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowa-
nych operacji maksymalnie do wysokości 20% kwoty pomocy. Wniosek o wyprzedza-
jące finansowanie należy złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy.
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odnowa i rozwój wsi

Działania realizowane w ramach „Odnowy i rozwoju wsi” przyczyniać będą się do osiągnięcia 
celów ogólnych i szczegółowych zawartych w LSR, która zakłada realizację projektów w ramach 
„Odnowy i rozwoju wsi” w ramach następujących przedsięwzięć:

1. „U nas – sportowo i kulturalnie”, 
2. „Witaj turysto w Krainie Janosika”,
3. „Ocalić od zapomnienia”.

beneficjentami działania „odnowa wsi” mogą być:
1. gmina,
2. instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego;
3. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na 

podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Pol-
skiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach 
wolności sumienia i wyznania .

4. organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, której cele statutowe 
zbieżne są z celami działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007–2013.

Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie: 
• budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania budynków pełniących funkcje rekreacyj-

ne, sportowe i społeczno – kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, 
przedszkoli i żłobków; 

• budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów małej architektury; 
• budowy, przebudowy lub remontu przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek rowe-

rowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych, z wy-
łączeniem sal sportowych, przeznaczonych wyłącznie dla szkół lub przedszkoli; 

• zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji spo-
łeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów; 

• związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich po-
łożenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub 
budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego; 

• urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku; bu-
dowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej

• zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub 
w celu poprawy estetyki miejscowości; 

• rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewiden-
cją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawia-
nia lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci; 

• zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji bu-
downictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne; 

• budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów budowlanych przeznaczonych 
na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, 
sal ekspozycyjnych lub witryn; 
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• odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisa-
nych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i odnawiania 
cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków;

• wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania 
terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie 

• zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich — koniecznego do re-
alizacji operacji; 

• zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji; 
• ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji. 

do koszTów kwaLiFikowaLnYch zaLicza siĘ koszTY:
• Budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania budynków pełniących funkcje rekreacyj-

ne, sportowe i społeczno–kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, 
przedszkoli i żłobków. 

• Budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów małej architektury. 
• Budowy, przebudowy lub remontu przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek rowe-

rowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych, z wy-
łączeniem sal sportowych, przeznaczonych wyłącznie dla szkół lub przedszkoli. 

• Zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji spo-
łeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów. 

• Związane z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich po-
łożenie oraz cechy funkcjonalno–przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub 
budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego. 

• Urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku. 
• Budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej. 
• Zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub 

w celu poprawy estetyki miejscowości. 
• Rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewiden-

cją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawia-
nia lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci. 

• Zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budo-
wy,

• Rolnictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne. 
• Budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów budowlanych przeznaczonych 

na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, 
sal ekspozycyjnych lub witryn. 

• Odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisa-
nych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i odnawiania 
cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków. 

• Wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania 
terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie – w za-
kresie koniecznym do realizacji operacji. 

• Zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich – koniecznego do re-
alizacji operacji. 

• Zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji. 
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• Do kosztów kwalifikowalnych w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów 
kwalifikowanych, zalicza się również koszty ogólne:

• Przygotowania dokumentacji technicznej, w szczególności: kosztorysów, projektów archi-
tektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, doku-
mentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów lub wyrysów z katastru nieruchomości, 
usług geodezyjno–kartograficznych, usług rzeczoznawcy majątkowego. 

• Opłat za patenty lub licencje. 
• Sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem 

robotami budowlanymi. 
• Przygotowywania innych dokumentów niezbędnych do realizacji operacji. 

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT).

Koszty kwalifikowalne liczą się od dnia zawarcia umowy na przyznanie pomocy finanso-
wej. W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również 
koszty poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej 
niż w dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosz-
tów stanowiących koszty ogólne – poniesionych nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 r. 

Pomoc może być przyznana, jeżeli: 
1. projekt jest realizowany: 

• w gminie wiejskiej, albo 
• w gminie miejsko–wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, 

albo 
• w miastach o liczbie mieszkańców mniejszej niż 5 tys.; 

2. projekt jest objęty Planem Odnowy Miejscowości, zgodnych ze strategią rozwoju gminy lub 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego; 

3. projekt nie ma charakteru komercyjnego; 
4. w przypadku gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nie należącej do beneficjenta, 

beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością przez okres 7 lat po zakoń-
czonej realizacji projektu; 

5. beneficjent będący organizacją pozarządową ma status organizacji pożytku publicznego w 
rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
(Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873) działa w obszarze zbieżnym z celami działania w szczególności 
na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrod-
niczego. 

6. projekt składany przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu 
terytorialnego został zaakceptowany przez tę jednostkę. 

7. projekt realizowany w ramach osi 4 uzyskał akceptację odpowiedniej Lokalnej Grupy Działania. 

Przedsięwzięcia do realizacji w ramach „odnowy i rozwoju wsi” zawarte w Lokalnej 
strategii rozwoju dla obszaru działania LGd „Gorce–Pieniny”:

Przedsięwzięcie I  – „U nas – sportowo i kulturalnie”.
Przedsięwzięcie II  – „Witaj turysto w Krainie Janosika”.
Przedsięwzięcie III  – „Ocalić od zapomnienia”.
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Preferuje operacje:
• innowacyjne, oryginalne w skali lokalnej – tj. wykorzystujące niepraktykowane dotąd lokal-

nie rozwiązania,
• realizowane w większej liczbie miejscowości,
• realizowane z udziałem wielu partnerów,
• składane przez członków LGD,
• projekty które przyczyniają się do realizacji jak największej ilości celów.

Forma i wysokość pomocy:
Refundacji podlegają koszty kwalifikowane poniesione przez beneficjenta, w wyso-
kości nieprzekraczającej 75% tych kosztów, z tym, że dla jednej miejscowości – nie 
więcej niż 500 000 zł w okresie wdrażania PROW 2007–2013. W przypadku operacji 
realizowanej w więcej niż jednej miejscowości – kwotę tę dzieli się proporcjonalnie do kosztów 
realizacji w każdej z tych miejscowości.
Wysokość pomocy przyznanej na realizacje jednej operacji nie może być niższa niż 25 000 zł, 
według kalkulacji kosztów określonych we wniosku o przyznanie pomocy.
Beneficjenci – jednostki samorządu terytorialnego i instytucje kultury muszą mieć zapewniony 
wkład z krajowych środków publicznych w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowanych 
projektu, pochodzących ze źródeł innych niż środki PROW.

Koszty podlegające refundacji w ramach realizacji projektów dotyczących „Odnowy i rozwoju 
wsi” określone zostały w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działa-
nia „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007–2013 oraz rozporządzeniu zmieniającym 
powyższe rozporządzenie z dnia 31 lipca 2008r.

Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną musi nastąpić nie później 
niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

warunkiem ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania „odnowa i rozwój 
wsi” jest posiadanie Planu odnowy Miejscowości, której dotyczy dana operacja.

Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się m.in.: 
1. plan odnowy miejscowości, zawierający w szczególności:

a) charakterystykę miejscowości, w której będzie realizowana operacja,
b) inwentaryzację zasobów służących odnowie miejscowości,
c) ocenę mocnych i słabych stron miejscowości, w której realizowana będzie operacja,
d) opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność 

lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości, 
w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości, z podaniem  
szacunkowych kosztów ich realizacji,

2. uchwałę:
a) zebrania wiejskiego lub rady dzielnicy, lub rady osiedla w sprawie przyjęcia planu odnowy 

miejscowości podjętą dla każdej miejscowości, w której będzie realizowana operacja, a w przy-
padku gdy na terenie, na którym będzie realizowana  operacja, nie ma możliwości zwołania 
zebrania wiejskiego lub nie została powołana rada dzielnicy lub rada osiedla – rady gminy,

b) rady gminy w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości.
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W przypadku sołectw obejmujących kilka miejscowości, plan odnowy miejscowości i uchwała, 
o której mowa powyżej, może obejmować wszystkie miejscowości położone na obszarze sołectwa.

Łączna kwota przewidziana na realizację projektów w ramach „Odnowy i rozwoju wsi” w ramach 
LSR wynosi 889 350 zł. LSR zakłada średnią wartość jednego projektu na poziomie 92 225 zł 
w ramach przedsięwzięcia „U nas sportowo i kulturalnie” w okresie wdrażania LSR przewiduje 
się dofinansowanie co najmniej 6 projektów), 61 000 zł w ramach przedsięwzięcia „Witaj turysto 
w krainie Janosika” w okresie wdrażania LSR przewiduje się dofinansowanie co najmniej 3 projek-
tów) oraz 51 000 zł w ramach przedsięwzięcia „Ocalić od zapomnienia” (w okresie wdrażania LSR 
przewiduje się dofinansowanie co najmniej 3 projektów). w okresie wdrażania Lsr przewiduje 
się dofinansowanie co najmniej 12 projektów. 

Uwaga: Dofinansowanie jest wypłacane po realizacji projektu. Oznacza to, że na reali-
zację projektu należy zabezpieczyć środki samodzielnie.

Jednocześnie można wystąpić o wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowa-
nych operacji maksymalnie do wysokości 20% kwoty pomocy. Wniosek o wyprzedza-
jące finansowanie należy złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy.

Tworzenie i rozwój MikroPrzedsiebiorsTw

Działania realizowane w ramach „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” przyczyniać 
będą się do osiągnięcia celów ogólnych i szczegółowych zawartych w LSR, która zakłada reali-
zację operacji w ramach „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” w ramach następujących 
przedsięwzięć:
2. „Witaj turysto w Krainie Janosika”.

beneficjentami działania „Tworzenie i rozwój mikroprzędsiębiorstw” mogą być:
Osoby fizyczne lub osoby prawne, lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości praw-
nej, które prowadzą działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i ma-
jące obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro. 

osoba fizyczna musi spełniać poniższe warunki:
• Podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzed-

siębiorca. 
• Jest obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 
• Jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia. 
• Nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie. 
• Ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR: gminy: Krościenko, Czorsztyn, Ochot-

nica Dolna.
• W okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy, nie uzy-

skała pomocy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie „Wsparcie oraz 
promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie”. 

• Miejsce siedziby spółki cywilnej lub spółki prawa handlowego nieposiadającej osobowości 
prawnej musi znajdować się na obszarze objętym LSR: Gmin: Czorsztyn, Ochotnica Dolna, 
Krościenko nad Dunajcem.
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zakres pomocy
Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mi-
kroprzedsiębiorstw działających w zakresie: 
• usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; 
• usług dla ludności; 
• sprzedaży hurtowej i detalicznej; 
• rzemiosła lub rękodzielnictwa; 
• robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; 
• usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; 
• usług transportowych; 
• usług komunalnych; 
• przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; 
• magazynowania lub przechowywania towarów; 
• wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy; 
• rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

O przyznanie pomocy na operacje w ramach „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” nie 
może ubiegać się wnioskodawca:
• który podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005,
• któremu w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy 

przyznano pomoc w ramach działania „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo-
zatrudnienie” objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, 2007 – 2013”.

Pomoc jest przyznawana na operację obejmującą wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub 
wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie określonym w załączniku nr 1 do rozporzą-
dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 
objętego PROW na lata 2007–2013 z dnia 17 lipca 2008 r. oraz rozporządzeniu zmieniającym z dnia 
24 marca 2009 r., a także w zakresie wytwarzania produktów energetycznych z biomasy.

Pomocą mogą zostać objęte koszty inwestycyjne poniesione od dnia złożenia wniosku o przyzna-
nie pomocy, za wyjątkiem kosztów ogólnych, które mogą być ponoszone przed dniem zawarcia 
umowy ale nie wcześniej niż przed 01.01.2007 r. 
Koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy są ponoszone na wyłączne ryzyko. W przypadku 
odmowy przyznania pomocy Wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot poniesionych 
kosztów. 

Pomoc może być przyznana, jeżeli: 
1. operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym; 
2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają za-

stosowanie do tej operacji; 
3. siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji 

związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości, znajdują się: 
1) w miejscowości należącej do: 

• gminy wiejskiej albo. 
• gminy miejsko–wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo. 
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• gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców 
• w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie uzna-

ne grupy producentów owoców i warzyw, uznane organizacje producentów 
owoców i warzyw oraz podmioty świadczące usługi dla gospodarstw rolnych 
lub leśnictwa, 

2) na obszarach wiejskich zgodnie z najszerszą definicją, tj. miejscowości należącej do: 
• gminy wiejskiej albo. 
• gminy miejsko–wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, albo. 
• gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców 

• w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów 
owoców i warzyw, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz pod-
miotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, 

4. biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem 
rzeczowym operacji. 

Przedsięwzięcia do realizacji w ramach „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” 
zawarte w Lokalnej strategii rozwoju dla obszaru działania LGd „Gorce–Pieniny”: 

Przedsięwzięcie II – „Witaj turysto w Krainie Janosika”.

Preferuje się operacje :
• innowacyjne, oryginalne w skali lokalnej – tj. wykorzystujące niepraktykowane dotąd lokal-

nie rozwiązania,
• w zależności od liczby nowo utworzonych miejsc pracy,
• składane przez członków LGD,
• projekty które przyczyniają się do realizacji jak największej ilości celów.

Forma i wysokość pomocy:
Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji musi wynosić powyżej 20 000 zł. 
Refundacji podlega nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez be-
neficjenta.

Pomoc jest przyznawana i wypłacana do wysokości limitu, który w okresie realizacji 
PROW 2007 – 2013 wynosi na jednego beneficjenta maksymalnie 300 000 zł, z tym że 
wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może przekroczyć:
a) 100 000 zł – jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc 

pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym 
operacji,

b) 200 000 zł – jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie więcej niż 2 i mniej 
niż 5 miejsc pracy w przeliczeniu na pełna etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem 
rzeczowym operacji,

c) 300 000 zł – jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc 
pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym 
operacji;

d) w przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych wysokość 
pomocy nie może przekroczyć 100 000 zł, jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utwo-
rzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.
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do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty: 
• Budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niezamieszkalnych obiek-

tów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji 
materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki. 

• Nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budyn-
ków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji 
materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki. 

• Zagospodarowania terenu. 
• Zakupu maszyn, narzędzi, urządzeń, wyposażenia i sprzętu. 
• Zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącemu wsparciu podejmowanej 

lub rozwijanej działalności gospodarczej. 
• Zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczo-

nych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym że w przypadku zakupu pojaz-
dów samochodowych, naczep lub przyczep będą to koszty w wysokości nieprzekraczające:
a) trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przy-

padku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie świadczenia usług wyłącznie 
transportowych,

b) równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji – w przypad-
ku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie innym niż świadczenia transportowe. 

• Rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto naby-
cia tych rzeczy, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie 
realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną. 

do kosztów kwalifikowanych w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych 
kosztów kwalifikowanych, zalicza się również koszty ogólne: 
• Przygotowania dokumentacji technicznej, w szczególności: kosztorysów, projektów archi-

tektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, doku-
mentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów lub wyrysów z katastru nieruchomości, 
projektów technologicznych. 

• Opłat za patenty lub licencje. 
• Sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz związane z kierowaniem robo-

tami budowlanymi. 

do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także koszty:
a/ transportu do miejsca realizacji operacji: b) materiałów służących realizacji operacji, c) maszyn 

urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją,
d/ montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją. 

Pomoc nie obejmuje kosztów takich jak:
1) podatku od towarów i usług (VAT),
2) nabycia nieruchomości,
3) nabycia rzeczy używanych.

Koszty kwalifikowalne liczą się od dnia zawarcia umowy na przyznanie pomocy finanso-
wej. W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również 
koszty poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej 
niż w dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosz-
tów stanowiących koszty ogólne – poniesionych nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 r. 
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Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną  musi nastąpić nie później 
niż do dnia 30 czerwca 2015r.
Łączna kwota przewidziana na realizację projektów w ramach „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsię-
biorstw” w ramach LSR wynosi 270 000 zł. LSR zakłada średnią wartość jednego projektu na pozio-
mie 90 000 zł (w okresie wdrażania LSR przewiduje się dofinansowanie co najmniej 3 projektów). 

Uwaga: Dofinansowanie jest wypłacane po realizacji projektu. Oznacza to, że na reali-
zację projektu należy zabezpieczyć środki samodzielnie.

Jednocześnie można wystąpić o wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowa-
nych operacji maksymalnie do wysokości 20% kwoty pomocy. Wniosek o wyprzedza-
jące finansowanie należy złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy.

róŻnicowanie w kierunku dziaŁaLnoŚci 
nieroLniczej

Działania realizowane w ramach „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” przyczyniać 
będą się do osiągnięcia celów ogólnych i szczegółowych zawartych w LSR, która zakłada realizację 
projektów w ramach „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” w ramach następującego  
przedsięwzięcia „Witaj turysto w krainie Janosika”.

beneficjentem pomocy na operacje w ramach „różnicowania w kierunku 
działalności nierolniczej” może być:
1. rolnik,
2. domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, 
3. małżonek rolnika, 
który:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego UE,
b) jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia,
c) ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do:

• gminy wiejskiej lub
• gminy miejsko–wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, 

lub,
• gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

d) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozpo-
rządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 oraz przepisów UE wydanych w trybie tego rozporządzenia 
lub przepisów odrębnych,

e) nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej w ramach Planu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2004 – 2006 lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007 – 2013,

f) jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu 
społecznym rolników, przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc 
złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

g) nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej,
h) jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, do gruntów rolnych 

wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez tego rolnika, przyznano 
płatność do gruntów rolnych.
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Pomoc przyznaje się na operacje spełniające wymagania określone w PROW 2007 – 2013, w szcze-
gólności uzasadnione ekonomicznie (oznacza, że powinna generować przychody), w tym pod 
względem jej kosztów oraz zapewniającą osiągnięcie i zachowanie celów działania:
1) która nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych;
2) obejmującą wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem działalności nie-

rolniczej w zakresie:
a) określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

17.10.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finan-
sowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego 
PROW 2007 – 2013 oraz rozporządzeniu zmieniającym powyższe rozporządzenie z dnia 
06.05.2008 r. „Wykaz działalności nierolniczych, w zakresie których może być przyznana 
pomoc”,

b) wynajmowania pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków domowych lub 
świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym”,

c) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy.
3) której realizacja nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

zakres pomocy: 
Pomoc może być udzielana z tytułu podejmowania lub rozwijania działalności w zakresie:
• usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
• usług dla ludności,
• sprzedaży hurtowej i detalicznej,
• rzemiosła lub rękodzielnictwa,
• robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
• usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, w tym wynaj-

mowania pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków domowych lub świad-
czenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym,

• usług transportowych,
• usług komunalnych,
• przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,
• magazynowania lub przechowywania towarów,
• wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,
• rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Przedsięwzięcia do realizacji w ramach „różnicowania w kierunku działalności 
nierolniczej” zawarte w Lokalnej strategii rozwoju dla obszaru działania LGd 
„Gorce–Pieniny”: 

Przedsięwzięcie II – „Witaj turysto w krainie Janosika”.

Preferuje operacje:
• innowacyjne, oryginalne w skali lokalnej – tj. wykorzystujące niepraktykowane dotąd lokal-

nie rozwiązania
• w zależności od liczby nowo utworzonych miejsc pracy,
• składane przez członków LGD,
• projekty które przyczyniają się do realizacji jak największej ilości celów.
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Forma i wysokość pomocy:
Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne w wysokości poniesionej przez beneficjenta, nie 
więcej jednak niż 50% kosztów kwalifikowanych operacji.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji PROW 2007–2013 
wynosi maksymalnie 100 000 zł na jednego beneficjenta . 

do koszTów kwaLiFikowaLnYch zaLicza siĘ koszTY:
• Budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niezamieszkalnych obiek-

tów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji 
materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki. 

• Nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budyn-
ków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji 
materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki. 

• Zagospodarowania terenu. 
• Zakupu maszyn, narzędzi, urządzeń, wyposażenia i sprzętu. 
• Zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącemu wsparciu podejmowanej 

lub rozwijanej działalności nierolniczej. 
• Zakupu środków transportu z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczo-

nych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym że w przypadku zakupu pojaz-
dów samochodowych, naczep lub przyczep:
a) w wysokości nieprzekraczającej trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów 

kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świad-
czenia usług wyłącznie transportowych

b) w wysokości nieprzekraczającej równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów 
kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności nierolniczej w zakresie innym niż 
usługi transportowe.

• Rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto naby-
cia tych rzeczy, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie 
realizacji operacji, lecz nie póĽniej niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

do kosztów kwalifikowalnych w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych 
kosztów kwalifikowalnych, zalicza się również koszty ogólne:
• Przygotowania dokumentacji technicznej, w szczególności: kosztorysów, projektów archi-

tektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, doku-
mentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów lub wyrysów z katastru nieruchomości, 
projektów technologicznych. 

• Opłat za patenty lub licencje. 
• Sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem 

robotami budowlanymi.

do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także koszty:
a) transportu do miejsca realizacji operacji: 
b) materiałów służących realizacji operacji, 
c) maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją. 
d) montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją.
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Pomoc nie obejmuje w szczególności kosztów: 
1) podatku od towarów i usług (VAT);
2) zakupu rzeczy używanych.

Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną musi nastąpić nie później 
niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

Łączna kwota przewidziana na realizację projektów w ramach „Różnicowania w kierunku dzia-
łalności nierolniczej” w ramach LSR wynosi 300 000 zł. LSR zakłada średnią wartość jednego 
projektu na poziomie 100 000 zł (w okresie wdrażania LSR przewiduje się dofinansowanie co 
najmniej 3 projektów). 

Uwaga: Dofinansowanie jest wypłacane po realizacji projektu. Oznacza to, że na reali-
zację projektu należy zabezpieczyć środki samodzielnie.

Jednocześnie można wystąpić o wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowa-
nych operacji maksymalnie do wysokości 20% kwoty pomocy. Wniosek o wyprzedza-
jące finansowanie należy złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy. 

Planowany nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w styczniu 2010 r. i prowadzony 
będzie przez Stowarzyszenie LGD „Gorce –Pieniny”. 

Wnioski o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją, zwracając szczególną uwa-
gę na wszystkie wymagane pozycje i załączniki, których nie wypełnienie lub nie dołączenie do 
wniosku będzie skutkowało, nieprzyznaniem pomocy.
Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Biurze Stowarzyszenia Gorce – Pieniny właściwym 
ze względu na miejsce realizacji operacji tj. Stowarzyszenie Gorce – Pieniny Osiedle Kozielce 297, 
Tylmanowa.  Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę 
albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego. Z chwilą 
złożenia wniosku o przyznanie pomocy bezpośrednio Biurze Stowarzyszenia, wydawane będzie 
potwierdzenie jego złożenia zawierające datę wpływu. W przypadku złożenia wniosku o przy-
znanie pomocy poprzez nadanie przesyłką rejestrowaną, za dzień jego złożenia uznaje się dzień, 
w którym nadano przesyłkę. W jednym roku można złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy, 
z wyjątkiem sytuacji, w której na uprzednio złożony wniosek nie przyznano pomocy.
W jednym roku w ramach jednego działania można złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy, 
z wyjątkiem sytuacji, w której na uprzednio złożony wniosek nie przyznano pomocy. 
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Dokument Lokalna Strategia Rozwoju „Gorce–Pieniny” na lata 2007 – 2015 sporządzona dla obszaru 
gmin: Krościenko nad Dunajcem, Czorsztyn i Ochotnica Dolna, dostępna na stronie stowarzyszenia 
www.leadergorce–pieniny.pl

wiĘcej inForMacji
na stronach internetowych: 
www.leadergorce–pieniny.pl oraz www.minrol.gov.pl
wysyłając e–mail na adres: biuro@leadergorce–pieniny.pl
w oddziałach regionalnych Agencji (adresy i numery telefonów dostępne są m.in. na stronie 
internetowej Agencji).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gorce – Pieniny
34–451  Tylmanowa   gmina Ochotnica Dolna
Kozielce 297 

Tel:  018 262 52 66
e–mail: biuro@ledergorce–pieniny.pl
www.leadergorce–pieniny.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz: 8–16–ta



Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce–Pieniny”

Broszurka wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Europa inwestująca w obszary wiejskie


