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To naprawdę proste!Nie musisz być gorszy!
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e- mail: biuro@dunajecbiala.pl
www.dunajecbiala.pl

Wykorzystaj możliwości jakie stwarzają fundusze unijne i przekuj swój niezwykły 
pomysł w prawdziwy sukces. Pomoże Ci w tym Lokalna Grupa Działania
Dunajec-Biała, która realizując Lokalną Strategię Rozwoju wspiera mieszkańców
w aktywnym korzystaniu ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014- 2020, oś 4 LEADER. 

1.  Wybierz działanie, w ramach którego chcesz zrealizować swoje przedsięwzięcie 
(Tworzenie nowych przedsiębiorstw, Rozwój istniejących przedsiębiorstw, Projekty 
Grantowe i inne). 

2. Sprawdź czy Twój pomysł realizuje przynajmniej jeden z celów LSR. Jeśli tak
to zapraszamy do naszego biura w celu skonsultowania projektu.
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Wprowadzenie

dotacje krok po kroku

skorzystaj ze środków pomocowych Unii Europejskiej

zobacz jakie to łatwe

DOTACJE

Procedura dofinansowania

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała 
inicjuje i realizuje na swoim terenie 
nowatorskie projekty ukierunkowane 
na wykorzystanie unikalnych walorów 
przyrodniczych i kulturowych Pogórza 
Ciężkowicko-Rożnowskiego i poprawę 
jakości życia mieszkańców. 
Nasze stowarzyszenie powstało w 2005 
roku w ramach Pilotażowego Programu 
LEADER+, obejmując swoim działaniem  
cztery gminy: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz 
i Zakliczyn. Siedzibą stowarzyszenia 
jest Zakliczyn. Członkami LGD Dunajec- 
Biała są mieszkańcy, przedstawiciele 

urzędów gmin, przedsiębiorstw i organizacji działających na terenie  
4 gmin wchodzących w skład obszaru działalności stowarzyszenia. 
Podczas wdrażania poprzedniej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Dunajec-Biała 
z powodzeniem przyczyniła się do realizacji około 100 projektów 
konkursowych i innych, finansowanych ze środków unijnych z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, oś 4 LEADER. 
LEADER jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów 
wiejskich, realizowanym przez lokalne  grupy działania ( LGD), polegającym 
na opracowaniu przez lokalną społeczność lokalnej strategii rozwoju (LSR) 
oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących 
zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp., wiedzę i umiejętności 
przedstawicieli sektorów: publicznego, gospodarczego, społecznego 
i mieszkańców. Podejście LEADER zostało wprowadzone jako„ Inicjatywa 
Wspólnoty” finansowana w ramach funduszy strukturalnych UE. 
W dniu 12.05.2016 r. została zawarta umowa między naszym LGD, a Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie, dotycząca 
warunków i sposobów realizacji nowej Strategii Rozwoju Lokalnego LGD 
Dunajec- Biała na lata 2014- 2020. Lokalna Strategia Rozwoju LGD Dunajec- 
Biała wytycza 2 ogólne cele pokazujące główne kierunki rozwoju naszego 
obszaru LGD Dunajec- Biała. W ramach tych celów zostało dookreślonych 
łącznie 6 celów szczegółowych oraz 14 przedsięwzięć, których realizacja ma 
spowodować osiągnięcie założeń. 
Nabory wniosków w ramach realizacji działań zawartych w Lokalnej Strategii 
Rozwoju LGD Dunajec- Biała rozpoczęliśmy w 2016 r. W związku z powyższym 
zachęcam wszystkich zainteresowanych: mieszkańców, przedsiębiorców,  
Jednostki Samorządu Terytorialnego, Fundacje i Stowarzyszenia z obszaru 
działalności LGD Dunajec- Biała do składania wniosków o dofinansowanie 
kosztów związanych z podejmowanym w ramach LSR przedsięwzięciem. 
Szczególne zaproszenie do podejmowania działań w oparciu o Lokalną Strategię 
Rozwoju LGD Dunajec- Biała kieruję do osób z tzw. grup defaworyzowanych 
( kobiety, osoby młode do 35 roku życia, osoby bezrobotne), mając nadzieję, że 
złożenie wniosku i otrzymanie dofinansowania będzie dla nich szansą na poprawę  
i ustabilizowanie swojej sytuacji życiowej. 

Z wyrazami szacunku 

Paweł Smoleń 
Prezes Zarządu LGD Dunajec- Biała



1)   PROJEKTY GRANTOWE:
2 projekty grantowe, na które łącznie przeznaczono 600 000 zł. Całkowita 
wartość projektu grantowego nie może być niższa niż 5 000 zł i wyższa niż
50 000 zł. W zależności od Beneficjenta dofinansowanie wynosi od 63,63 % do 
100 %. Projekty grantowe dotyczą:

budowy, rozbudowy, przebudowy lub/ i wyposażenia ogólnodostępnych
i niekomercyjnych obiektów i miejsc o charakterze turystycznym, 
rekreacyjnym, sportowym ( np. siłownie zewnętrzne, place zabaw, miejsca 
wypoczynkowe, szlaki/ trasy turystyczne (rekreacyjne), itp.), a także 
działania „ miękkie” ukierunkowane na zwiększanie aktywności fizycznej 
mieszkańców (np. zajęcia sportowo- rekreacyjne, wydarzenia promujące 
aktywny tryb życia),

ZAKRES DZIAŁAŃ W RAMACH REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII
ROZWOJU NA LATA 2014- 2020:

Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego strategią 
rozwoju lokalnego (LSR) realizacji projektów w ramach tej strategii. Realizacja 
strategii powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich 
m. in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie 
powstawania nowych miejsc pracy. Wnioski o udzielenie pomocy powinny być 
zgodne z celami zawartymi w LSR:

1.) CEL OGÓLNY        1. Zwiększenie atrakcyjności obszaru LGD Dunajec- Biała 
                                     dla mieszkańców i turystów.
      Cel szczegółowy 1. Zwiększenie dostępu do oferty czasu wolnego oraz   
        pobudzanie aktywności i integracji mieszkańców.
      Cel szczegółowy 2. Kreowanie wizerunku obszaru jako atrakcyjnego miejsca 
                                  spędzania czasu wolnego dla mieszkańców i turystów.
      Cel szczegółowy 3. Zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie   
        ochrony środowiska oraz wsparcie rozwiązań                        
        proekologicznych i prośrodowiskowych.

2.) CEL OGÓLNY        2. Rozwój społeczno- gospodarczy obszaru LGD
                      Dunajec- Biała. 
      Cel szczegółowy 1. Wspieranie aktywności gospodarczej mieszkańców.
      Cel szczegółowy 2. Wykorzystanie potencjału rolniczego na rzecz produkcji  
                    żywności wysokiej jakości oraz promocja produktów   
                    lokalnych.
      Cel szczegółowy 3. Budowanie kapitału społecznego na obszarze LGD   
                    Dunajec- Biała. 

NASZE DZIAŁANIA- WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU

Weź sprawy  w swoje ręce! Zostań LEADER-em!Wykorzystaj szansę!

prowadzimy nabory w ramach działań
Klucz do sukcesu (materiał specjalny)

budowy, przebudowy lub/ i wyposażenia ogólnodostępnych 
iniekomercyjnych obiektów kulturalno- edukacyjnych (np. biblioteki, 
świetlice wiejskie, ośrodki kultury, inne obiekty i miejsca o znaczeniu 
kulturowym i przyrodniczym). Działania edukacyjno- kulturalne ( warsztaty, 
spotkania, szkolenia, konkursy i inne formy edukacyjne); spotkania, festyny, 
pikniki, inne wydarzenia aktywizujące i integrujące mieszkańców; wydawanie 
publikacji, materiałów informacyjno- promocyjnych promujących lokalne 
walory kulturowe, przyrodnicze i historyczne.

W zależności od Beneficjenta dofinansowanie wynosi od 63,63 % do 100 %. 
Minimalna wartość projektu powinna wynosić nie mniej niż 50 000 zł. Na 
rozwój działalności gospodarczej Beneficjent może uzyskać dofinansowanie na 
poziomie 70 % wartości projektu, wysokość wsparcia w związku z tym 
działaniem wynosi do 100 000 zł. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej 
jednemu Beneficjentowi w ramach rozwoju przedsiębiorstwa nie może 
przekroczyć 100 000 zł. Na założenie działalności gospodarczej Beneficjent 
może uzyskać dofinansowanie na poziomie 100 % wartości projektu ( 70 % 
wypłacone po zawarciu umowy i 30 % wypłacone w trakcie realizacji 
projektu), wysokość wsparcia w związku z tym działaniem wynosi do
50 000 zł. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu Beneficjentowi 
w ramach założenia przedsiębiorstwa nie może przekroczyć 50 000 zł.

osoba prawna: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest 
jednostka samorządu terytorialnego, kościół  lub inny związek 
wyznaniowy, organizacja pozarządowa,

na stronie naszego Stowarzyszenia: www.dunajecbiala.pl,

pod numerem telefonu (0- 14) 665 37 37.

w siedzibie Biura LGD Dunajec- Biała
( Remiza OSP Zakliczyn, przy ul. Browarki 7, 32- 840 Zakliczyn),

osoba fizyczna, będąca obywatelem państwa członkowskiego UE, 
pełnoletnia, zamieszkała na obszarze objętym LSR lub wykonująca 
działalność gospodarczą na tym obszarze, w tym także przedstawiciele 
grup de faworyzowanych: bezrobotni, kobiety, osoby do 35 roku życia

Więcej informacji:

BENEFICJENT LGD Dunajec- Biała:

3 projekty współpracy, na które przeznaczone jest wsparcie w wysokości
108 000 zł, realizowane przez LGD Dunajec- Biała we współpracy z pięcioma 
sąsiadującymi LGD oraz LGD z zagranicy, dotyczące:
         pierwszy projekt polega na wyznaczeniu i oznakowaniu tras Nordic Walking,
      drugi projekt polega na organizacji cyklu 12 koncertów, podczas których
    można skosztować lokalnych potraw ze śliwki z Iwkowej oraz fasoli
          z Doliny Dunajca,
     trzeci projekt polegający na nawiązaniu współpracy LGD Dunajec- Biała
         z LGD zagranicznym i wymianie doświadczeń.

projekty dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy lub / i wyposażenia 
obiektów i miejsc o charakterze turystycznym, rekreacyjnym, sportowym
i kulturalnym, w tym również dotyczące zachowania i udostępniania 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru (np. inwestycje
w zabytki, inwestycje mające na celu zachowanie cennych przyrodniczo 
miejsc / obszarów),

projekty odnośnie wsparcia podejmowania działalności gospodarczej
w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego,

projekty dotyczące wsparcia na rozwój działalności gospodarczej
w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego,

projekty odnośnie wsparcia na podejmowanie działalności gospodarczej 
poza sektorem turystyki i czasu wolnego,

projekty polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa poza 
sektorem turystyki i czasu wolnego,

projekty dotyczące działań edukacyjnych i inwestycyjnych promujących 
korzystanie z zasobów środowiska naturalnego, ochronę środowiska
i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym ze szczególnym uwzględnieniem 
operacji innowacyjnych,

projekt dotyczący tworzenia i rozwoju centrów przetwórstwa lokalnego,

działania w zakresie promocji produktów lokalnych i żywności wysokiej 
jakości,

promocja obszaru LGD Dunajec- Biała, aktywizacja, integracja mieszkańców.

2.)   PROJEKTY WSPÓŁPRACY:2.)   PROJEKTY WSPÓŁPRACY:

3.) POZOSTAŁE PROJEKTY, NA KTÓRE ŁĄCZNIE PRZEZNACZONO KWOTĘ
        4 800 000 zł:

2.)   PROJEKTY WSPÓŁPRACY:


