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BIULETYN INFORMACYJNY
OBSZAR DZIAŁANIA: CZORSZTYN, KROŚCIENKO N/D, OCHOTNICA DOLNA, SZCZAWNICA
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
 Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Biuletyn opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” finansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy

LEADER” poddziałanie 19.4„Wsparcie  na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020



WSTĘP
 

 
 

Zapraszamy Państwa do lektury czwartego wydania Biuletynu
informacyjnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-
Pieniny”, na łamach, którego prezentujemy m.in. inicjatywy
realizowane przez nasze Stowarzyszenie oraz informacje o
zaplanowanych naborach wniosków w roku 2020.
 
Co więcej znajdziecie państwo również informacje nt. aktualnych
zasad pracy biura w czasie epidemii koronawirusa oraz procedurze
składania wniosków.
  
W czwartym numerze prezentujemy informacje o planowanych
naborach wniosków o dofinansowanie w zakresie Przedsięwzięcia
1.2.7 W zdrowym ciele zdrowy duch oraz 1.1.4 Spójne działania
marketingowe na rzecz regionu.
 
Z biuletynu dowiedzą się Państwo także o projektach
realizowanych w 2020r. przez Stowarzyszenie w obszarze kultury i
edukacji   mających za zadanie edukację regionalną oraz
podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców LGD.
 
 
Życzymy miłej lektury i zachęcamy do dzielenia się uwagami   
 i spostrzeżeniami na łamach naszego wydawnictwa.
 
                                                            Zarząd LGD "Gorce-Pieniny"
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KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA BIURA
LGD "GORCE-PIENINY" W CZASIE EPIDEMII

 
Rośnie liczba przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce w związku z tym podjęliśmy decyzję, że biuro
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” od dnia 12-03-2020r. będzie działało zdalnie czyli można
skontaktować się z nami telefonicznie i pocztą e-mail, ale nie będziemy świadczyć doradztwa bezpośredniego w biurze
LGD w Krościenku n/D. Doradztwo osobiste w biurze LGD zostaje zawieszone do odwołania.
 

Istnieje możliwość wyłącznie kontaktu telefonicznego pod nr tel. 789 304 706 lub poprzez
wiadomość e-mail na adres: biuro@leadergorce-pieniny.pl w godz. od 09:00-14:00

 
Ewentualne wizyty bezpośrednie w biurze LGD powinny ograniczyć się  tylko i wyłącznie w celu złożenia wniosku o
przyznanie pomocy w ramach aktualnie prowadzonych naborów. Wszystkie zaplanowane spotkania w ramach działań
aktywizacyjnych zostały odwołane.
 
W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o wyrozumiałość i ograniczenie wizyt w biurze LGD do niezbędnego
minimum.
 
 

INFORMACJA DLA ZAINTERESOWANYCH ZŁOŻENIEM
WNIOSKU W NABORZE 1/2020

 
 
Wszystkich Wnioskodawców składających wnioski w naborze prosi się o wcześniejszy
kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 789 304 706.
 
Prośbę swoją motywujemy obecną sytuacją w kraju w związku z którą drzwi siedziby LGD „Gorce – Pieniny” mogą być
zamknięte. Biuro LGD natomiast działa i pracownicy będą przyjmować wnioski Wnioskodawców. 
Wcześniejsze poinformowanie o chęci złożenia wniosku jest konieczne oraz ułatwi Państwu procedurę
złożenia wniosku.
 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym oraz po
złożeniu oświadczenia o nieprzebywaniu w miejscach szczególnie narażonych na możliwość zarażenia koronawirusem
SARS-COV-2, istnieje możliwość kontaktu osobistego z pracownikami biura. Decyzję w tej sprawie podejmuje
kierownik biura przy uwzględnieniu możliwych zagrożeń i bieżącej sytuacji epidemicznej. Procedura prowadzonego
naboru na operacje w zakresie infrastruktury pozostaje bez zmian. 
 
Wnioski będą przyjmowane w godzinach od 9.00-14.00 w okresie od 23 marca - 6 kwietnia 2020r. 
O wszelkich ewentualnych dalszych zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować.
 
Przepraszamy za utrudnienia z tym związane i liczymy na zrozumienie.
 
Niezbędną dokumentację dotyczącą doradztwa, itp. bardzo proszę dostarczyć za pośrednictwem poczty/kuriera lub
drogą mailową biuro@leadergorce-pieniny.pl.
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NABÓR WNIOSKÓW NR 1/2020
 

str. 4

    Liczba osób, które skorzystały po realizacji projektu z nowego lub zmodernizowanego obiektu infrastruktury
rekreacyjnej
    Liczba operacji mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałających zmianom klimatu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” działająca na terenie gmin: Czorsztyn, Krościenko nad
Dunajcem, Ochotnica Dolna, Szczawnica informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na
operacje z zakresów:
 
- wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony
środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,
 
- rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
 
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 23 marca 2020 do 6 kwietnia 2020r.
 
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” w
Krościenku nad Dunajcem ul. Rynek 32, w godz. od 9.00 do 14.00
 
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia,
LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”
www.leadergorce-pieniny.pl.
 
Zakres tematyczny operacji:
Przedsięwzięcie 1.2.7 W zdrowym ciele zdrowy duch
Cel szczegółowy 1.2 Integracja i wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD
Cel ogólny 1 Tożsamość regionalna podstawą rozwoju przedsiębiorczości i turystyki
 
Wskaźnik produktu:
- Liczba godzin zagospodarowanych zajęciami przeprowadzonymi na  nowym lub zmodernizowanym obiekcie
infrastruktury rekreacyjnej.
 
- Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej
 
Wskaźniki rezultatu:

 
Kryteria wyboru operacji: Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD www.leadergorce-
pieniny.pl 
 
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest  warunkiem wyboru operacji wynosi: 40% możliwej do uzyskania
maksymalnej liczby punktów tj.  minimum 40pkt. Rodzaj beneficjenta: osoby prawne,  Jednostki Sektora Finansów
Publicznych.
 
Poziom dofinansowania:
nie więcej niż 63,63%  kosztów kwalifikowalnych dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych
nie więcej niż 95% kosztów kwalifikowalnych dla innych
 
Dodatkowe warunki wsparcia:
Operacja musi realizować obydwa wskaźniki produktu przedsięwzięcia
Liczba godzin zagospodarowanych zajęciami w ramach jednej operacji – min. 90
Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi  150 000,00 zł
Wysokość pomocy przyznanej na jedną operację nie może przekroczyć 50 000zł
Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji
 
 
 
 



NABÓR WNIOSKÓW 2/2020
 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” działająca na terenie gmin: Czorsztyn, Krościenko nad

Dunajcem, Ochotnica Dolna, Szczawnica informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na
operacje z zakresie: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach poddziałania
„Wsparcie na  wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego  przezspołeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 14 - 28 kwietnia 2020r. 
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” w
Krościenku nad Dunajcem ul. Rynek 32, w godz. od 9.00 do 14.00 
 
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR,
kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”
www.leadergorce-pieniny.pl
 
Zakres tematyczny operacji:
Przedsięwzięcie 1.1.4 Spójne działania marketingowe na rzecz regionu
Cel szczegółowy 1.1 Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Gorców i Pienin do rozwoju
przedsiębiorczości i turystyki
Cel ogólny 1 Tożsamość regionalna podstawą rozwoju przedsiębiorczości i turystyki
 
Wskaźnik produktu: Liczba zadań marketingowych
Wskaźniki rezultatu: Liczba odbiorców zadań marketingowych
 
Warunki udzielenia wsparcia:
Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 
Kryteria wyboru operacji:
Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD www.leadergorce-pieniny.pl
 
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 40% możliwej do
uzyskania maksymalnej liczby punktów tj.  minimum 40pkt.
 
Rodzaj beneficjenta: osoby prawne,  Jednostki Sektora Finansów Publicznych
Dodatkowe warunki wsparcia: Operacja realizuje co najmniej dwa zadania.
Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi  45 000 zł
Wysokość pomocy przyznanej na jedną operację nie może przekroczyć 50 000zł
Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji
 
Poziom dofinansowania:
nie więcej niż 63,63%  kosztów kwalifikowalnych dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych
nie więcej niż 95% kosztów kwalifikowalnych dla innych
 
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków  udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy
Działania oraz pod numerem  tel. 789 304 706 w godz. od 9.00 do 14.00.
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Z przyjemnością informujemy że w  2020 roku Lokalna Grupa Działania „Gorce-
Pieniny” będzie mogła zwiększyć kolejny raz budżet Lokalnej Strategii Rozwoju
(LSR) o kolejne 520 tys. zł.
 
To już II bonus, który przyznaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi tym LGD, które
osiągnęły wysoki poziom wartości zawartych umów o przyznanie pomocy. 
 
W dniu 13.01.2020r. Prezes naszej Lokalnej Grupy Działania "Gorce-Pieniny" -
Tomasz Hamerski jako jeden z 8 Lokalnych Grup Działania w Małopolsce odebrał
promesę za realizację naszej strategii. Do końca kwietnia planowane jest podpisane
aneksu, a w II półroczu 2020r. planowane jest ogłoszenie naborów m.in. na wsparcie
przedsiębiorczości.
 
Przypomnijmy, że dzięki otrzymaniu dodatkowych środków w 2019r. (Bonus I) LGD
"Gorce-Pieniny" ogłosiło nabór wniosków w okresie od 6 - 20 września 2019r. W
ramach przedsięwzięcia: Podejmowanie działalności gospodarczej zostały złożone
3 wnioski, a na Rozwój działalności gospodarczej - 6 wniosków. 
 
 

JUŻ II BONUS DLA LGD GORCE-PIENINY
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KONSULTACJE ZMIAN LSR
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w naszej Strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność, w dniu 05.02.2020r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania "Gorce-Pieniny" poddało propozycję  aktualizacji dokumentu pod konsultacje
społeczne. 
 
Podstawa podjęcia decyzji o aktualizacji LSR dot.
- możliwości uzyskania dodatkowych środków finansowych na wsparcie realizacji operacji
w ramach LSR,
 - monitorowania przedsięwzięć wdrażających LSR, przede wszystkim w zakresie:
osiągania wskaźników zakładanych w ramach przedsięwzięć / osiągania celów strategii
na skutek realizacji przedsięwzięć / dotrzymywania harmonogramów dotyczących
realizacji przedsięwzięć i zawartych w nich zadań / zainteresowania podmiotów lokalnych
podejmowaniem działań w zakresie zdefiniowanych przedsięwzięć.
 
Proponowane zmiany LSR zostały zatwierdzone przez Zarząd i .Samorząd
Województwa.
 
 
 
 
 
 
 
 
MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W ZAKRESIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „GORCE-PIENINY wraz z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz Urzędem Gminy Krościenko n/D w
dniu 25 lutego 2020 zorganizowało dla mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem
konsultacje z tematyki pozyskiwania środków  z funduszy europejskich. Od pełniącego
dyżur pracownika UMWM, można było zasięgnąć informacji nt. preferencyjnych pożyczek
na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej, dotacji na rozpoczęcie i rozwój
działalności gospodarczej, pozostałych możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich na
lata 2014-2020.
 
 

KONSULTACJE SPOŁECZNE
 

str. 7



W dniu 28 lutego 2020r. w budynku remizy OSP w Krościenku nad Dunajcem odbyło się

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Gorce-Pieniny". 

Pan Tomasz Hamerski - Prezes Zarządu przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu

dot. między innymi stanu realizacji przez LGD lokalnej strategii rozwoju, innych projektów

realizowanych w 2019r. oraz bonusów jakie otrzymała organizacja. 

 

Podjęto  m.in. uchwałę  w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat

oraz informacji dodatkowej za 2019r. Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała

sprawozdania finansowe, sprawozdania merytoryczne z działalności Zarządu, tym samym

podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna

Grupa Działania "Gorce-Pieniny
 

 

 
 
 
 
 
 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW LGD
"GORCE-PIENINY"
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TKAMY POD TRZEMA KORONAMI
  

Miło nam poinformować, iż Stowarzyszenie LGD „Gorce-Pieniny” pozyskało bezzwrotną
dotację w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kultura
ludowa i tradycyjna 2020.
 
Dotacja w wysokości 20 tys. zł. zostanie przeznaczona na zadanie pn: „Tkamy pod
Trzema Koronami”, którego celem jest przeprowadzenie zajęć w zakresie tkania na
krosnach wśród młodego pokolenia. Zajęcia odbywać się będą w Izbie regionalnej w
Sromowcach Wyżnych przez okres ośmiu miesięcy, a poprowadzi je jak w poprzednich 
 latach Pani Stanisława Krupa.
 
Osoby zainteresowane praktyczną nauką tkactwa jako kontynuacją tradycji
rękodzielnictwa zostały wyłonione w drodze przeprowadzonej rekrutacji.
 
Projekt dofinansowany z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.
Kultura ludowa i tradycyjna 2020
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Stowarzyszenie LGD "Gorce-Pieniny" realizuje przedsięwzięcie 1.2.8 „Działania edukacyjno –
integracyjne dla dzieci i młodzieży”  Operacja pn.  Organizacja cyklu inicjatyw pn. "EKO
WZMACNIACZ" tj. opracowanie terenowej gry edukacyjnej, przeprowadzenie konkursu
ekologicznego, organizacja pikniku ekologicznego oraz wycieczki edukacyjnej  jako wzmocnienie
świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za środowisko naturalne dzieci i młodzieży z
obszaru LGD "Gorce-Pieniny".
 
ZMIANA TERMINU ZGŁOSZEŃ w KONKURSIE "JESTEM EKO" z 30.03.2020
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny” informuje, że w okresie stanu
zagrożenia epidemicznego zdecydowało o wydłużeniu terminu składania prac w konkursie
ekologicznym.
 
Określony regulaminem termin składania prac konkursowych upływa 30 marca 2020 roku.
Niemniej z informacji pozyskanych ze szkół wynika, iż mimo znacznego zainteresowania
młodzieży konkursem, bardzo niewielka liczba uczniów zdążyła przekazać prace w tym terminie.
Zachęcamy do składania prac plastycznych do 28 kwietnia 2020r. (wtorek) 
Złożenie prac konkursowych – prace konkursowe w kategoriach I,II,III wraz z wypełnionym i
podpisanym formularzem zgłoszenia oraz oświadczeniem rodzica/opiekuna należy dostarczyć do
siedziby LGD „Gorce-Pieniny” ul. Rynek 32 Krościenko nad Dunajcem. 
Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego można pobrać w ze strony internetowej
Stowarzyszenia www.leadergorce-pieniny.pl,  link:  http://www.leadergorce-pieniny.pl/konkurs-
jestem-eko-zapraszamy-najmlodszych.html
 
 
 
 
 

REALIZACJA OPERACJI WŁASNEJ
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Stowarzyszenie LGD "Gorce-Pieniny"

 
Siedziba biura:

ul. Rynek 32
34-450 Krościenko nad Dunajcem

 
Biuro czynne:

Poniedziałek – Piątek
UWAGA! W czasie epidemii w godzinach: 

 9:00 -14:00 
 

Kontakt:
Tel.: 18 262 35 90 / kom: 789 304 706

biuro@leadergorce-pieniny.pl
 

www.leadergorce-pieniny.pl


