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w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,

poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
PROW 2014-2020

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa od 2006 roku zaj-
muje się realizowaniem różnego typu projektów oraz dystrybucją 
poprzez wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) środków 
unijnych na obszarach wiejskich.

Wszystkie działania realizowane w ramach Strategii Rozwoju Lo-
kalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Stowarzyszenia 
Korona Północnego Krakowa mają na celu poprawę jakości życia 
na terenach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie zasobów 
naturalnych i kulturalnych regionu. 

Środki, jakie otrzymaliśmy na realizację LSR mogą być przezna-
czone na projekty, które przyczynią się do zwiększenia aktywności 
społecznej i gospodarczej pięciu gmin.

Od nas wszystkich, tj. mieszkańców, jednostek 
samorządu terytorialnego, instytucji kultury,
organizacji pozarządowych i przedsiębiorców

zależy jak wykorzystamy te pieniądze!

WYKORZYSTAJ SZANSĘ!!!
CZEKAMY NA CIEBIE…

Drodzy mieszkańcy Gmin:

O pomoc 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 dzia-
łalność gospodarczą, wpisanym do CEIDG, znajduje się na 
obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku, gdy osoba 
fi zyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której sto-
suje 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 jed-
nostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym 
LSR.

4. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka cywilna – okre-
ślone wyżej warunki muszą być spełnione przez wszystkich 
wspólników.

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



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 

Sprawdź czy Twój pomysł wpisuje się 
w przynajmniej jeden z CELÓW LSR

CS.1.1 Odpowiedzialne i aktywne lokalne społeczności 
posiadające kompetencje do podnoszenia jakości życia 

CS.1.2 Atrakcyjna przestrzeń publiczna, umożliwiająca 
integrację społeczną i ułatwiająca zagospodarowanie 

czasu wolnego w oparciu o lokalne zasoby

CS.2.1 Stworzenie miejsc pracy przez przedsiębiorców 
wykorzystujących lokalny potencjał i zasoby,

uwzględniających potrzeby specyfi czne dla mieszkańców 
aglomeracji krakowskiej

CS2.2 Stworzenie infrastruktury i/lub narzędzi
wspierających aktywność biznesową podmiotów

prowadzących działalność gospodarczą

!!!WYBIERZ DZIAŁANIE W RAMACH,
KTÓREGO CHCESZ ZŁOŻYĆ WNIOSEK!!!

o płatność pierwszej transzy benefi cjent   
składa w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

 • druga transza: 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypła-
cana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biz-
nesplanem, a wniosek o płatność drugiej transzy należy 
złożyć po zakończeniu realizacji operacji,

 • Operacja zakłada:
• utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w prze-

liczeniu na pełne 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 przelicze-
niu na pełne etaty średnioroczne (refundacja 50%), dwa 
miejsca pracy lub więcej z zaangażowaniem grup defawo-
ryzowanych  (refundacja 70%)

 • utrzymanie miejsca pracy, przez co najmniej 3 lata od dnia 
wypłaty płatności końcowej.

• Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została 
dotychczas przyznana pomoc na operację z zakresie podej-
mowania działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 
2 lata od dnia jej przyznania.

 √ 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

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

MASZ POMYSŁ?
POMOŻEMY CI GO ZREALIZOWAĆ!


