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Szanowni Państwo!

Nasze Stowarzyszanie funkcjonuje od 2006 roku, zrzesza przedstawicieli sek-

tora publicznego, gospodarczego, społecznego oraz mieszkańców. Przez okres 

już ponad 10 lat wspólnie wypracowaliśmy zasady działania LGD, aby efektywnie 

wspierać oraz mobilizować społeczność lokalną do poprawy warunków i jakości 

życia na wsiach.

Głównym celem niniejszej publikacji jest przekazanie Państwu najważniejszych 

informacji dotyczących możliwości otrzymania dotacji fi nansowych w ramach 

działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokal-

nego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014–2020. 

Zachęcamy również do korzystania z konsultacji w zakresie pozyskiwania do-

fi nansowania na własne przedsięwzięcia. Bezpłatne doradztwo w tej kwestii 

prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia Korona Północnego 

Krakowa. 
          

  Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Korona

Północnego Krakowa

    Piotr Adamczuk
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Po zakończeniu okresu programowania PROW 2007–2013 nasza Lokalna Gru-
pa Działania stanęła przed wyzwaniem stworzenia Strategii Rozwoju Lokalnego 
kierowanego przez społeczność, stanowiącej bazowy dokument do realizacji za-
łożeń nowego okresu programowego PROW 2014–2020. W opracowanie tego 
dokumentu zaangażowani zostali również mieszkańcy gmin członkowskich po-
kazując tym samym oddolny charakter działalności Stowarzyszenia. LGD zorga-
nizowało wówczas cykl spotkań konsultacyjnych Grupy Roboczej ds. tworzenia 
LSR, w skład której wchodzili przedstawiciele każdej z gmin oraz reprezentan-
ci sektora społecznego, gospodarczego oraz mieszkańców. W trakcie licznych 
spotkań warsztatowych uczestnicy przedstawiali swoje pomysły, opracowywali 
analizę SWOT, formułowali cele, przedsięwzięcia oraz wskaźniki. Informacje ze-
brane w pigułce pozwoliły stworzyć Strategię Rozwoju Lokalnego kierowanego 
przez społeczność Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa, którą LGD wraz 
z wnioskiem o dofi nansowanie złożyła 23 grudnia 2015 roku w Urzędzie Marszał-
kowskim w Krakowie.

W dniu 11 maja 2016 roku Zarząd Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa 
podpisał z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę ramową o warunkach 
i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społecz-
ność. Zgodnie z zapisami umowy, LGD otrzymała 9 mln zł wsparcia na wdra-
żanie planowanych działań. Pomoc skierowana będzie na działania związane
z rozwojem przedsiębiorczości, odnową i promocją wsi oraz na projekty granto-
we służące społeczności lokalnej.
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NOWA PERSPEKTYWA – NOWY ROZDZIAŁ – NOWE WYZWANIA

Nadchodząca perspektywa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 otwiera nowe rozwiązania i programy wsparcia, które będą 
prowadzone przez Stowarzyszanie. Podobnie jak w poprzednim okresie progra-
mowania wspierane będą wszystkie grupy społeczne oraz mieszkańcy gmin 
członkowskich (Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, 
Wielka Wieś, Zielonki). 

Szczególną opieką obdarzone zostaną osoby z tzw. grup defaworyzowanych
tj. kobiety, osoby powyżej 50 roku życia, bezrobotni, w tym osoby młode, niepeł-
nosprawni, osoby bez doświadczenia zawodowego oraz osoby korzystające 
z pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Większość działań będzie realizowana w formie naborów wniosków ogłaszanych 
przez LGD. Będą to konkursy z zakresu przedsiębiorczości (wsparcie istniejących 
fi rm, zakładanie nowych mikroprzedsiębiorstw), odnowy i rozwoju infrastruktury 
społecznej i publicznej, ochrony dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego oraz 
historycznego obszaru LGD, realizacji projektów grantowych. Na te działania za-
planowano największe środki fi nansowe w ramach budżetu LGD. Wsparcie fi nan-
sowe trafi  do Benefi cjentów, którzy w procesie oceny złożonych wniosków wy-
kazali, że najlepiej będą potrafi li wykorzystać uzyskane środki i złożyli najlepiej 
przygotowane, kompletne wnioski.
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JAK POZYSKAĆ ŚRODKI
UNIJNE

 OD OGÓŁU DO SZCZEGÓŁU…

W ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społecz-
ność o pomoc fi nansową może ubiegać się podmiot będący:

1. Osobą fi zyczną, jeżeli:

• jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

• jest pełnoletnia,

• ma miejsce zamieszkania na terenie wiejskim objętym LSR – w przypadku, 
gdy osoba fi zyczna nie wykonuje działalności gospodarczej,

• miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, 
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku, gdy osoba 
fi zyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej. 

2. Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej 
oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

3. Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa 
przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje 
się na obszarze wiejskim objętym LSR.

4. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka cywilna – określone wyżej warun-
ki muszą być spełnione przez wszystkich wspólników.

5. W przypadku podmiotów gospodarczych – przedsiębiorstwo musi spełniać de-
fi nicję mikro lub małego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów rozp. Komisji 
(UE) z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 651/2014.

J
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Wsparcie w ramach wdrażania Strategii Rozwoju
Lokalnego kierowanego przez społeczność

przyznawane jest w ramach działań:

 √ Podejmowanie działalności gospodarczej

Benefi cjenci: osoby fi zyczne podejmujące we własnym imieniu
działalność gospodarczą

DOFINANSOWANIE:

• 80 000 zł
• Maksymalnie 100% kosztów kwalifi kowalnych
• Płatność zryczałtowana - premia dla przedsiębiorców:

 • pierwsza transza: 80% kwoty przyznanej pomocy, a wniosek o płatność pierw-
szej transzy benefi cjent składa w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

 • druga transza: 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli ope-
racja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem, a wniosek o płatność 
drugiej transzy należy złożyć po zakończeniu realizacji operacji,

 • Operacja zakłada:
• utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na peł-

ne etaty średnioroczne,
• utrzymanie miejsca pracy przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty 

płatności końcowej.

 √ Rozwijanie działalności gospodarczej

Benefi cjenci: przedsiębiorcy
DOFINANSOWANIE:

• 200 000 zł
• Refundacja 50% lub 70% kosztów kwalifi kowalnych
• Operacja zakłada:

 • utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne 
etaty średnioroczne (refundacja 50%), dwa miejsca pracy lub więcej z za-
angażowaniem grup defaworyzowanych  (refundacja 70%)

 • utrzymanie miejsca pracy, przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płat-
ności końcowej.

• Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przy-
znana pomoc na operację z zakresie podejmowania działalności gospodar-
czej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia jej przyznania.
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 √ Projekty grantowe

Benefi cjenci: osoby fi zyczne, organizacje społeczne, jednostki sektora
fi nansów publicznych, osoby prawne, podmioty ekonomii społecznej,

kościoły i związki wyznaniowe
DOFINANSOWANIE:

• 5 000 – 50 000 zł
• Dofi nansowanie na poziomie 90% kosztów kwalifi kowalnych,
• Dofi nansowanie dla jednostek sektora fi nansów publicznych wynosi 63,63% 

kosztów kwalifi kowalnych.

 √ Inne projekty

Benefi cjenci: osoby fi zyczne, organizacje społeczne, jednostki sektora
fi nansów publicznych, osoby prawne, podmioty ekonomii społecznej,

kościoły i związki wyznaniowe
DOFINANSOWANIE:

• > 25 000 zł
• Dofi nansowanie na poziomie 90% kosztów kwalifi kowalnych,
• Dofi nansowanie dla jednostek sektora fi nansów publicznych wynosi 63,63% 

kosztów kwalifi kowalnych.
• Inkubator przetwórstwa lokalnego 
• 450 000 zł
• Dofi nansowanie na poziomie 100% kosztów kwalifi kowalnych

 √ Projekt własny 

Benefi cjenci: LGD w przypadku braku zainteresowania projektem
innych podmiotów

DOFINANSOWANIE:

• < 50 000 zł
• Refundacja 90% kosztów kwalifi kowalnych
• Wkład własny – 10% kosztów kwalifi kowalnych
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Przy pisaniu wniosków należy się kierować zasadami określonymi w dokumen-
tach konkursowych tj. Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
rozporządzeniach, instrukcji wypełniania wniosków, Strategią Rozwoju Lokalne-
go kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa 
(LSR) oraz dokumentach jej towarzyszących. Dodatkowo należy w wyraźny spo-
sób powiązać cel projektu z jednym celem głównym LSR, przynajmniej jednym 
celem szczegółowym i przynajmniej jednym przedsięwzięciem. Należy pamiętać, 
że cel projektu powinien nawiązywać do przewidywanego wpływu realizacji pro-
jektu na sytuację wnioskodawcy lub sytuację na obszarze realizacji zadania. 

Podczas spotkań konsultacyjnych towarzszących opracowywaniu LSR wspólnie 
wypracowano cele, przedsięwzięcia oraz wskaźniki, nadając im taki zarys, aby 
jak najlepiej wspierać obszary wymagające interwencji. 

Cele wynikają ze słabych stron, jakie zostały zdefi niowane w wyniku analizy 
SWOT. Podstawową cechą słabych stron jest to, że przeszkadzają w osiągnięciu 
założeń rozwoju regionu oraz realizacji LSR. Z tego względu zostały przyjęte cele, 
które pomogą rozwiązać te problemy. W wyniku wspólnych konsultacji stawiamy 
przed sobą realizację dwóch celów ogólnych. Osiągnięcie każdego z nich zależne 
jest od realizacji celów szczegółowych. Natomiast cele szczegółowe wypracujemy, 
przyjmując do wykonania konkretne przedsięwzięcia. 

Poniższe cele będą realizowane zgodnie z wyznaczonym przez Program Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 celem szczegółowym 6B – wspieranie 
lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, w ramach priorytetu 6 – wspieranie 
włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na ob-
szarach wiejskich oraz wyznaczonych celów przekrojowych: innowacyjności, 
ochrony środowiska, łagodzenia zmian klimatu. Źródłem fi nansowania wszyst-
kich celów LSR jest Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich – PROW 2014-2020.
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Cel ogólny I CO1.0

Świadome i aktywne społeczeństwo dysponujące 
odpowiednim zapleczem infrastrukturalnym 

Cel szczegółowy CS1.1

Odpowiedzialne i aktywne
lokalne społeczności

posiadające kompetencje
do podnoszenia jakości życia

Przedsięwzięcie P1.1.1

Wymiana doświadczeń i dobrych 
praktyk wraz z budowaniem 

kanałów przepływu informacji 

Przedsięwzięcie P1.1.2

Działania aktywizujące lokalne 
społeczności, przyczyniające się 

do integracji społecznej 

Przedsięwzięcie P1.1.3

Działania informacyjne,
szkoleniowe i aktywizujące

prowadzone przez biuro LGD 

Przedsięwzięcie P1.1.4

Projekty edukacyjne,
ekologiczne oraz z obszaru 

ochrony, zachowania
i/lub promocji dziedzictwa 

lokalnego 

Cel szczegółowy CS.1.2

Atrakcyjna przestrzeń
publiczna, umożliwiająca

integrację społeczną
i ułatwiająca zagospodarowanie 

czasu wolnego w oparciu
o lokalne zasoby 

Przedsięwzięcie P1.2.1

Tworzenie lub rozwój
miejsc aktywności

społeczno-kulturalnej 

Przedsięwzięcie P1.2.2

Tworzenie lub rozwój
miejsc sportu i rekreacji 
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Cel ogólny CO2.0

Rozwinięta, świadoma i odpowiedzialna
społeczność lokalnych przedsiębiorców,

identyfi kujących się ze środowiskiem 

Cel szczegółowy CS2.1

Stworzenie miejsc pracy
przez przedsiębiorców

wykorzystujących lokalny po-
tencjał i zasoby,

uwzględniających potrzeby 
specyfi czne dla mieszkańców 

aglomeracji krakowskiej 

Przedsięwzięcie P2.1.1

Nowe przedsiębiorstwa na 
obszarze LGD, tworzące miejsca 

pracy, wykorzystujące lokalny 
potencjał i zasoby 

Przedsięwzięcie P2.1.2

Rozwijanie istniejących na 
obszarze LGD przedsiębiorstw, 

prowadzące do utworzenia
nowych miejsc pracy,

z innowacyjnym
wykorzystaniem lokalnego 

potencjału i zasobów 

Cel szczegółowy CS2.2

Stworzenie infrastruktury
i/lub narzędzi wspierających 

aktywność biznesową
podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą 

Przedsięwzięcie P2.2.1

Sieci współpracy umożliwiające 
lub ułatwiające wprowadzenie 
nowych produktów / usług na 

rynek lub poszerzające
rynki zbytu 

Przedsięwzięcie P2.2.2

Inkubator lokalnego
przetwórstwa (centrum

przetwórstwa lokalnego)
wraz z promocją

produktów i usług 
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Procedury oceny i wyboru operacji dzielą się na następujące podstawowe etapy: 

1)  ogłoszenie naboru: projekt ogłoszenia przygotowuje Zarząd LGD; biuro LGD 
zamieszcza na stronie internetowej dokumenty konkursowe; 

2)  składanie wniosków w formie dokumentu elektronicznego wygenerowanego 
przez generator wniosków oraz w formie papierowej, wygenerowanej w syste-
mie POP; 

3) rejestrowanie wniosków przez biuro LGD; 
4) wstępna weryfi kacja wniosków za pomocą Kart weryfi kacyjnych operacji;
5)  przesłanie wniosków przez Przewodniczącego Rady do zapoznania się i ewen-

tualnego przeprowadzenia oceny i wyboru operacji przez członków Rady; 
6) ocena i wybór operacji tj.: 

a) ocena zgodności operacji z LSR; 
b) ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji,
c)  posiedzenie Rady, na której członkowie Rady decydują w drodze głosowa-

nia, czy wybrane wstępnie operacje są zgodne z LSR i czy mogą być pod-
dane dalszej ocenie zgodności według lokalnych kryteriów premiujących; 
następuje ustalenie kwot wsparcia lub wysokości premii dla poszczegól-
nych operacji; 

7)  sporządzenie listy operacji (zarówno ocenionych pozytywnie jak i negatywnie) 
i przyjęcie jej w formie uchwały; 

8)  przekazanie informacji dla wnioskodawców co do decyzji odnośnie ich wnio-
sków; 

9)  ogłoszenie wyników i przekazanie do Instytucji Wdrażającej wniosków o udzie-
lenie wsparcia dla wybranych operacji.

Wszystkim wnioskodawcom (z negatywnie ocenionymi wnioskami) przysługuje 
odwołanie (wniesienie protestu).

Kryteria wyboru operacji

Dokonując oceny Państwa wniosków Rada opierać się będzie na tzw. lokalnych 
kryteriach wyboru operacji oraz kryteriach strategicznych (premiujących). Opra-
cowane kryteria wyboru operacji mają służyć wybraniu operacji, które najpełniej 
będą realizować cele zdefi niowane w LSR. Kryteria zostały oparte na pracach 
Grupy Roboczej, która przygotowała ich propozycję na podstawie diagnozy 
obszaru i ludności oraz analizy SWOT. Były one także konsultowane z lokalną 
społecznością za pośrednictwem strony internetowej LGD. Składane w trakcie 
naboru wnioski będą badane według kryteriów za pomocą kart oceny wniosków, 
stanowiących załączniki do Procedur oceny i wyboru operacji.



MASZ POMYSŁ? WYKORZYSTAJ SZANSĘ!
Skontaktuj się z Nami bądź wejdź na naszą stronę

www.koronakrakowa.pl
W zakładce Aktualności oraz Dotacje PROW 2014–2020

znajdziesz potrzebne dokumenty oraz niezbędne informacje dotyczące 

PROW 2014-2020, LGD, LSR oraz naborów!

Potrzebujesz więcej informacji?  
Skontaktuj się z Nami!

GODZINY PRACY BIURA: 
Pn–Pt. 7.30-15.30

KONTAKT: 
ul. Jana Długosza 36(budynek Zespołu Szkół) 

32-091 Raciborowice
Tel. 12 346 43 12, 664 067 821; 
e-mail:info@koronakrakowa.pl; 

www.koronakrakowa.pl
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