
LGD „GORCE-PIENINY”
BIULETYN INFORMACYJNY

OBSZAR DZIAŁANIA: CZORSZTYN, KROŚCIENKO N/D, OCHOTNICA DOLNA, SZCZAWNICA

SIERPIEŃ 2020

Biuletyn opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” 

finansowany ze środków EFRROW w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w 

ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020



Ogłoszone nabory wniosków 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”

działająca na terenie gmin: Czorsztyn, Krościenko n/D, 

Ochotnica Dolna, Szczawnica

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie 

pomocy 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 21 sierpnia 2020r. do 3 września 2020r.

bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” 

w Krościenku nad Dunajcem ul. Rynek 32, 

od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00



Numer naboru 3/2020 4/2020 5/2020 

Zakres naboru 
Podejmowanie działalności 

gospodarczej 

Rozwijanie działalności 

gospodarczej 
Zachowanie dziedzictwa lokalnego 

Przedsięwzięcie 
1.2.1 Podejmowanie 

działalności gospodarczej 

1.2.3 Rozwój działalności 

gospodarczej 

1.2.4 Zachowanie tożsamości 

regionalnej 

Wskaźniki  

Wskaźniki produktu: Liczba 

operacji polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa  

Wskaźnik rezultatu: Liczba 

utworzonych miejsc pracy 

Wskaźnik produktu: Liczba 

operacji polegających na 

rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa 

Wskaźnik rezultatu: Liczba 

utworzonych miejsc pracy 

Wskaźnik produktu: Liczba zadań z 

udziałem podmiotów działających w 

sferze kultury, które otrzymały 

wsparcie w ramach realizacji LSR 

Wskaźniki rezultatu:  Liczba 

uczestników zadań z udziałem 

podmiotów, które otrzymały 

wsparcie w ramach realizacji LSR 

Wysokość pomocy 

przyznanej na jedną 

operację 

60 000,00 zł 
od 25 001,00 zł  

do 200 000,00 zł 
do 50 000,00 zł 

Poziom 

dofinasowania: 
do 100% 

do 70% planowanych 

kosztów kwalifikowalnych 

- do 63,63% dla Jednostek Sektora 

Finansów Publicznych  

- do 95% dla pozostałych 

podmiotów 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 40% możliwej do uzyskania 

maksymalnej liczby punktów w ramach Lokalnych kryteriów wyboru tj.  minimum 40pkt. 

Wysokość 

dostępnych środków 

w ramach naboru 

180 000,00 zł  231 306,00 zł  200 000,00 zł 

Rodzaj beneficjenta 

Osoba fizyczna nie 

prowadząca działalności 

gospodarczej  

Osoba fizyczna lub prawna 

prowadząca działalność 

gospodarczą  

osoby prawne z wyłączeniem 

prowadzących działalność 

gospodarczą 

Wsparcie udzielane 

jest 
w formie premii w formie refundacji w formie refundacji 

 

Wnioski można składać na operacje:

Ogłoszenia, lokalne kryteria wyboru operacji oraz dokumenty aplikacyjne               

można pobrać ze stroni www LGD: www.leadergorce-pieniny.pl

http://www.leadergorce-pieniny.pl/


Zasady ubiegania się o wsparcie na premie na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej:

Dla kogo?
O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, jeżeli:
• jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
• jest pełnoletnia,
• ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR 

Na jakich zasadach?
• Pomoc jest przyznawana osobie, której został nadany numer

identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o
przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli:

• koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków
publicznych;

• operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie
zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym
operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych
operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po
zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia
umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;

• operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji
na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji
polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu
budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;

• inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej
własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie
pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością
na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez
okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do
zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwanego dalej
„rozporządzeniem nr 1303/2013”;

• operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z 
biznesplanem;

• minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;
• realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.;



Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest 
przyznawana jeżeli:

• podmiot ubiegający się o jej przyznanie:

a) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i
w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą
sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności
(PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r., poz. 489 oraz z
2017r. Poz. 2440) jako produkcja artykułów spożywczych lub
produkcja napojów,

b) w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o
przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej,
do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo
przedsiębiorców, w szczególności nie był wpisany do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

– i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym
zakresie;

• operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności
gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca
2018r. Prawo przedsiębiorców, oraz:

a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do
ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i
ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie
ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności,
lub

b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na
pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem
realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie
utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę,;

• podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została
dotychczas przyznana pomoc na operację w ramach:

a) pomocy na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na
obszarach wiejskich,

b) pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju
małych gospodarstw



Koszty planowane do poniesienia:

• mieszczą się w zakresie kosztów, do których zalicza się koszty:

1) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr
1305/2013, zwane dalej „kosztami ogólnymi”,

2) zakupu robót budowlanych lub usług,

3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu
patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich
praw majątkowych lub znaków towarowych,

4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,

6) zakupu nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu
samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8
osób łącznie z kierowcą,

7) zakupu nowych rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym
materiałów,

8) podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c
rozporządzenia nr 1303/2013

– które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej
celu oraz racjonalne.

• nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie
liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji
odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR;

• biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, a w
szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w
ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej
tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na
tę operację.



Zasady ubiegania się o wsparcie na rozwijanie 
działalności gospodarczej:

O pomoc może ubiegać się:

1) osoba fizyczna, jeżeli:

• jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

• jest pełnoletnia,

• 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 fizyczna wykonuje działalność
gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r.
Prawo przedsiębiorców, albo

2) osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby
lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

3) jednostka organizacyjna nieposiadająca 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 operacja będzie realizowana w ramach wykonywania
działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej każdy ze wspólników
spółki musi spełniać warunki:

• jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

• jest pełnoletnia,

• 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 fizyczna wykonuje działalność
gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r.
Prawo przedsiębiorców,

• W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania
działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej pomoc jest
przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce.

5) W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy
wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z
dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców, pomoc jest przyznawana,
jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe
przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
(Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).



Pomoc na rozwinięcie działalności gospodarczej 
jest przyznawana jeżeli:

podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie
przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli:
• koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych

środków publicznych;
• operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie

zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym
operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów
kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową
wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od
dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;

• operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację
inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy
inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu
budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym
obszarem;

• inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości
będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o
przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania
nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co
najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania
zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji;

• operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z
biznesplanem;

• minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys.
złotych;

• podmiot ten wykaże, że:
a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze

podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza

realizować, lub
c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą

zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą

zamierza realizować;
• realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych
• została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych

uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami
odrębnymi.



Pomoc na rozwój działalności gospodarczej jest przyznawana, jeżeli:

• podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających
dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co
najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się
przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców, oraz
nadal wykonuje tę działalność;

• operacja zakłada:

a) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na
pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji
operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy,
zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej
umowy o pracę,

b) utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną
utworzone w ramach realizacji operacji;

• podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas
przyznana pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo
upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi
pomocy na rozpoczęcie działalności;

• Utworzenie miejsca pracy w wyniku realizacji danej operacji nie może
być uznane za spełnienie warunku, utworzenia miejsca pracy w
odniesieniu do innej operacji.

Pomoc na rozwój działalności gospodarczej jest przyznawana w formie
refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:

1) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr
1305/2013, zwane dalej „kosztami ogólnymi”,

2) zakupu robót budowlanych lub usług,

3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu
patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw
majątkowych lub znaków towarowych,

4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,

6) Zakupu nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu
samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8
osób łącznie z kierowcą,

7) zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,

8) podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c
rozporządzenia nr 1303/2013

– które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej
celu oraz racjonalne.



Zasady ubiegania się o wsparcie na zachowanie 
tożsamości regionalnej:

O pomoc może ubiegać się:

• osoba prawna nieprowadząca działalności gospodarczej, z wyłączeniem
województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na
obszarze wiejskim objętym LSR,

• Pomoc na operacje w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego jest
przyznawana jeżeli operacja służy zaspokojeniu potrzeb społeczności
lokalnej, w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których
zalicza się koszty:

1) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr
1305/2013, zwane dalej „kosztami ogólnymi”,

2) zakupu robót budowlanych lub usług,

3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu
patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw
majątkowych lub znaków towarowych,

4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,

6) zakupu nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu
samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8
osób łącznie z kierowcą – w wysokości nie przekraczającej 30%
pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji pomniejszonych o
koszty ogólne,

7) zakupu nowych rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym
materiałów,

8) podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c
rozporządzenia nr 1303/2013

– które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej
celu oraz racjonalne.

– Limitu dotyczącego kosztów środków transportu nie stosuje się do
środków transportu innych niż pojazdy silnikowe w rozumieniu art. 2
pkt. 32 ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym,

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego,
o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013. Wartość
wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn
liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym
złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168.



Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer
identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o
przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli:

• koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych
środków publicznych;

• Jednak koszty kwalifikowalne operacji realizowanych przez jednostkę
sektora finansów publicznych lub organizację pożytku publicznego
będącą organizacją pozarządową mogą być współfinansowane z innych
środków publicznych w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z art. 59
ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013;

• operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie
zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym
operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów
kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową
wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od
dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;

• operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację
inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy
inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu
budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym
obszarem;

• inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą
realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością
podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten
posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we
wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji
oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji;

• minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys.
złotych;

• podmiot ten wykaże, że:

a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze
podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub

b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza
realizować, lub

c) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą
zamierza realizować;

• realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych

• została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami
odrębnymi.



Doradztwo i konsultacje w Biurze LGD w ramach 
ogłoszonych naborów

W związku ze wzrostem liczby przypadków zakażenia korona wirusem
w Polsce i w trosce o zdrowie osób korzystających z usług doradczych,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny” nadal
ZAWIESZA OBSŁUGĘ OSOBISTĄ WNIOSKODAWCÓW I
BENEFICJENTÓW W BIURZE LGD DO ODWOŁANIA.

Biuro LGD „Gorce-Pieniny” pracuje w systemie mieszanym. W
uzasadnionych przypadkach będzie możliwość umówienia się na
konsultacje bezpośrednio w biurze LGD z zachowaniem warunków:

• Konsultacje bezpośrednio w biurze LGD będą możliwe wyłącznie po
uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo na konkretny
dzień i godzinę – pozwoli nam to uniknąć zbyt dużej liczby osób w
biurze w jednym czasie.

• Bez uprzedniego uzgodnienia daty i godziny konsultacji, mogą się
Państwo liczyć z odmową udzielenia konsultacji tzw. „z marszu” lub z
brakiem kontaktu z biurem, które może realizować inne zadania w
terenie nie mając umówionych konsultacji.

• Od wejścia do budynku biura i przez cały czas trwania konsultacji
odbiorca i doradca muszą mieć zasłonięte nos i usta.

• Przy wejściu do biura interesant zobowiązany jest odkazić dłonie
płynem dezynfekcyjnym.

• Osoby w złym stanie zdrowia z występującym kaszlem, dusznościami
i gorączką nie będą obsłużone. Prosimy mieć na uwadze, że musimy
zachować szczególną ostrożność i reżim sanitarny.

Prosimy o przestrzeganie powyższych warunków w tych wyjątkowych
czasach. Czynności te pomogą nam zachować przepisy dotyczące
dystansu społecznego, bezpieczeństwa pracy w biurze oraz pozwolą
uniknąć narażania naszych pracowników i interesantów.

Zachęcamy także w miarę możliwości do kontaktu telefonicznego i
mailowego w godzinach 9:00 – 13:00 od poniedziałku do piątku.



Obowiązek informowania o otrzymanym 
wsparciu przez Beneficjentów

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia za pośrednictwem naszej organizacji
masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki
obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo wiedzieć jak
wydawane są pieniądze publiczne. Dlatego UE wymaga informowania
opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane
przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy
finansowej. Obowiązki beneficjenta wskazane zostały w załączniku III do
rozporządzenia 808/2014 oraz w umowie o przyznanie pomocy jak
również w Uchwale nr VII/1/2018 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Gorce – Pieniny”.

Ogólne zasady

• Informacje o dofinansowaniu powinieneś podawać w trakcie realizacji
projektu, przy okazji wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych.
Nie istnieje jeden obowiązkowy, z góry określony zestaw działań
informacyjno-promocyjnych, które musisz zrealizować. Trzeba natomiast
wybrać takie działania, które będą zgodne z celem Twojego projektu
oraz jego charakterem i skalą.

• Powinieneś też odpowiednio oznaczać dokumenty dotyczące projektu,
które będziesz publikować np.: raporty, publikacje, materiały dla prasy
etc. Ta sama zasada obowiązuje Cię w przypadku wszelkich dokumentów
i materiałów przeznaczonych dla uczestników projektów np.
zaświadczeń, certyfikatów, materiałów informacyjnych, programów
szkoleń i warsztatów, list obecności.

• Nie zapomnij o odpowiednim oznaczeniu miejsca projektu – umieść
tablicę informacyjną w miejscu widocznym. Kiedy to zrobić? Tablicę
informacyjną umieszcza się w trakcie trwania projektu.

• Masz stronę internetową? Jeśli tak, także na niej umieść informację o
otrzymanym wsparciu, która będzie widoczna od razu w momencie
wejścia na stronę www.

• Nie zapomnij udokumentować swoich działań informacyjnych i
promocyjnych. Instytucje kontrolujące mogą sprawdzić spełnienie
obowiązków informacyjnych. Pamiętaj, że jako beneficjent masz
możliwość skorzystania z różnych form promocji projektu.

Więcej informacji na naszej stronie www.leadergorce-pieniny.pl

http://www.leadergorce-pieniny.pl/


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Gorce –Pieniny”

ul. Rynek 32, 
34-450  Krościenko nad Dunajcem

tel.:  18 262 -35-90, 789-304-706

e-mail: biuro@leadergorce-pieniny.pl

www.leadergorce-pieniny.pl

Biuro czynne: 
Poniedziałek – piątek w godz. 7:30-15.30

mailto:biuro@leadergorce-pieniny.pl
http://www.leadergorce-pieniny.pl/

