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£¹czy nas nie tylko Wis³a – wspó³praca i rozwój ponadregionalny

Lokalna Grupa Dzia³ania „Per³y Ponidzia” przystêpuje do realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Spo³ecznoœæ 

wspieranej ze œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach PROW na lata 2014-2020.

WSPARCIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO OBSZARU

Planowany termin naboru mo¿e ulec zmianie

Œrodki przeznaczone
na realizacjê

przedsiêwziêcia (z³)
Wartoœæ min. i maks. dofinansowania (z³)

% wsparcia

Nazwa przedsiêwziêcia Beneficjenci Planowany
termin naboru

Rozwój dzia³alnoœci
gospodarczych

Osoby fizyczne, osoby
prawne prowadz¹ce
dzia³alnoœæ gospodarcz¹

II pó³rocze
2016r.

II pó³rocze
2016r.

II pó³rocze
2016r.

II pó³rocze
2016r.

I pó³rocze
2017r.

Osoby fizyczne - kobiety
nieprowadz¹ce
dzia³alnoœci gospodarczej

Osoby fizyczne
nieprowadz¹ce
dzia³alnoœci gospodarczej

Kobiety
prowadz¹ce
dzia³alnoœæ gospodarcz¹

LGD, osoby prawne

600 000
od 25 001 do 120 000
do 70%

580 000
od 25 001 do 120 000
do 70%

50 000
do 50 000
do 95%

320 000
80 000
100% (premia)

800 000
80 000
100% (premia)

Tworzenie nowych
podmiotów gospodarczych
przez kobiety

Tworzenie nowych
podmiotów gospodarczych

Rozwój 
dzia³alnoœci gospodarczych 
prowadzonych przez kobiety

Integracja bran¿ maj¹cych
kluczowe znaczenie dla
rozwoju obszaru:
zakwaterowanie i us³ugi
gastronomiczne, kultura,
rozrywka i rekreacja, handel
hurtowy i detaliczny
- projekt w³asny

Lokalna Grupa Dzia³ania “Per³y Ponidzia”

“Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie”, 
Instytucja Zarz¹dzaj¹ca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Ulotka opracowana przez Lokaln¹ Grupê Dzia³ania “Per³y Ponidzia”, wspó³finansowana jest ze œrodków Unii Europejskiej 
w ramach dzia³ania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,

poddzia³ania 19.4 “Wsparcie na rzecz kosztów bie¿¹cych i aktywizacji”
objêtego PROW na lata 2014-2020.



STWORZENIE WARUNKÓW DO AKTYWNOŒCI I ROZWOJU MIESZKAÑCÓW

PROJEKTY GRANTOWE - PRZYK£ADOWE TYPY DZIA£AÑ:

Planowany termin naboru mo¿e ulec zmianie

Œrodki przeznaczone
na realizacjê

przedsiêwziêcia (z³)
Wartoœæ min. i maks. dofinansowania (z³)

% wsparcia

Nazwa przedsiêwziêcia Beneficjenci / Grantobiorcy Planowany
termin naboru

Infrastruktura
rekreacyjna

Osoby prawne
z wy³¹czeniem JSFP

I pó³rocze
2017r.

II pó³rocze
2017r.

II pó³rocze
2017r.

I pó³rocze
2017r.

I pó³rocze
2019r.

LGD / Osoby fizyczne, osoby
prawne z wy³¹czeniem
prowadz¹cych dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ oraz JSFP

LGD / Osoby fizyczne, osoby
prawne z wy³¹czeniem
prowadz¹cych dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ oraz JSFP

LGD / Osoby fizyczne, osoby
prawne z wy³¹czeniem
prowadz¹cych dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ oraz JSFP

LGD, osoby prawne

1 200 000
od 50 000 do 150 000
do 90%

300 000
od 5 000 do 20 000
do 80%

50 000
do 50 000
do 95%

300 000

do 80%
od 10 000 do 30 000

300 000
od 10 000 do 30 000
do 80%

Zachowanie i promocja
dziedzictwa lokalnego
obszaru LGD
- projekt grantowy

Ma³a infrastruktura
rekreacyjna
- projekt grantowy

Zagospodarowanie czasu
wolnego mieszkañcom
- projekt grantowy

Inwentaryzacja zasobów
dziedzictwa kulturowego
i naturalnego obszaru LGD
oraz okreœlenie mo¿liwoœci
ich wykorzystania
- projekt w³asny

Zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego obszaru LGD

Ma³a infrastruktura rekreacyjna

Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkañcom

Szkolenia, warsztaty, tematyk¹ nawi¹zuj¹ce do dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru;

Zakup rzeczy i œrodków trwa³ych;

Promowanie obszaru, produktów, us³ug lokalnych;

Zachowanie dziedzictwa lokalnego;

Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej;

Zakup rzeczy i œrodków trwa³ych;

Wzmocnienie kapita³u spo³ecznego;

Zachowanie dziedzictwa lokalnego;

Minimum 50 godzin zegarowych zajêæ na grupê;

Zajêcia dla grup minimum 10 osobowych;

Wzmocnienie kapita³u spo³ecznego;

Warsztaty rozwijaj¹ce pasje;

Imprezy plenerowe, gale, wyjazdy / wycieczki.
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