
Masz pomysł 
NA WŁASNY BIZNES?

STOWARZYSZENIE DOLINA KARPIA działa na rzecz mieszkańców 
7 gmin leżących na terenie Doliny Karpia: BRZEŹNICA, OSIEK, 
POLANKA WIELKA, PRZECISZÓW, SPYTKOWICE, TOMICE oraz ZATOR.
Stowarzyszenie opracowało i uchwaliło Strategię Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru 
Doliny Karpia (LSR), określającą kierunki rozwoju obszaru pod 
względem przedsiębiorczości, aktywności społecznej mieszkańców  
oraz rozwoju turystyki.

STOWARZYSZENIE DOLINA KARPIA
ul. Rynek 2, 32-640 Zator

tel/fax: 33 841 05 84
e -mail: biuro@dolinakarpia.org

www.dolinakarpia.org
www.facebook.com/DolinaKarpia

ZAPRASZAMY  

Harmonogram naborów  
wniosków o przyznanie pomocy* II 
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Cel ogólny 1
Cel szczegółowy 1.1.
Przedsięwzięcie 1.1.1 
Przedsięwzięcie 1.1.2 
Cel szczegółowy 1.2 
Przedsięwzięcie 1.2.1 
Przedsięwzięcie 1.2.2 
Przedsięwzięcie 1.2.3 

* Harmonogram może ulec zmianie. Aktualne terminy naborów dostępne będą w biurze Stowarzyszenia 
Dolina Karpia w Zatorze oraz na stronie internetowej www.dolinakarpia.org.

3KROK

na konsultacje i doradztwo 

Cel szczegółowy 1.2 
Rozwój lokalnej przedsiębiorczości

 P 1.2.1  Różnicowanie działalności gospodarczej  
na obszarach rybackich, w tym:
• zakup sprzętu i wyposażenia dla działalności produkcyjnej i usługowej, 
• tworzenie i modernizacja bazy gastronomicznej i noclegowej, 
• obiekty okołoturystyczne (np. wypożyczalnie sprzętu turystycznego), 
• usługi dla ludności, 
• rękodzielnictwo i rzemiosło.

 P 1.2.2  Wsparcie działalności gospodarczej  
na obszarach wiejskich, w tym:
• zakup sprzętu i wyposażenia dla działalności produkcyjnej i usługowej, 
• tworzenie i modernizacja bazy gastronomicznej i noclegowej, 
• obiekty okołoturystyczne (np. stadniny, wypożyczalnie sprzętu turystycznego), 
• usługi dla ludności, 
• rękodzielnictwo i rzemiosło.

 P 1.2.3  Poprawa potencjału w zakresie przetwórstwa  
lub dystrybucji lokalnych produktów, w tym:
• zakup, najem lub dzierżawa sprzętu i wyposażenia w ramach przetwórstwa 

rolno-spożywczego i dystrybucji produktów lokalnych, 
• tworzenie, remont lub modernizacja obiektów potrzebnych do przetwórstwa 

rolno-spożywczego i dystrybucji produktów lokalnych, 
• wprowadzanie rozwiązań organizacyjnych i marketingowych wykorzystywanych 

w ramach przetwórstwa i dystrybucji produktów lokalnych, 
• rękodzielnictwo i rzemiosło.

PO „RiM”

PROW

PROW

Sprawdź kiedy zaplanowano 
najbliższy nabór wniosków.

4KROK
Jesteś gotowy do realizacji swojego pomysłu? 
Skontaktuj się z pracownikami biura Stowarzyszenia 
Dolina Karpia, a pomożemy przygotować Twój wniosek.

W ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020 
dostępne są następujące środki:
•  P 1.1.1 Modernizacja lub innowacyjność w podmiotach sektora rybackiego 

– 800 000,00 zł.
• P 1.1.2 Poprawa potencjału sprzedażowego podmiotów rybackich – 1 000 000,00 zł.
• P 1.2.1 Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach rybackich  

– 3 600 000,00 zł.
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 
dostępne są następujące środki:
• P 1.2.2 Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich 

– 2 425 000,00 zł.
• P 1.2.3 Poprawa potencjału w zakresie przetwórstwa lub dystrybucji lokalnych 

produktów – 900 000,00 zł.

JAKIE ŚRODKI SĄ DOSTĘPNE?

Zapoznaj się 
z MOŻLIWOŚCIAMI 
WSPARCIA  
z funduszy unijnych 
dostępnych 
w Stowarzyszeniu 
Dolina Karpia.

DZIAŁAJĄC 
WSPÓLNIE 
wykorzystamy 
dostępne środki, 
które przyczynią się 
do rozwoju 
przedsiębiorczości 
na obszarze 
Doliny Karpia.

PROWADZISZ DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ i chcesz ją rozwinąć?

Pracownicy Stowarzyszenia Dolina Karpia  
udzielają bezpłatnych porad potencjalnym beneficjentom 
w siedzibie biura od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00  
oraz pod wskazanym numerem telefonu.
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1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach
2) górnictwo i wydobywanie
3) działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie
4) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
5) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej
6) produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych
7) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych 

oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
8) produkcja metali
9) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep  

oraz motocykli
10) transport lotniczy i kolejowy
11) gospodarka magazynowa.

* dotyczy wsparcia finansowego w ramach PROW na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Dolina Karpia realizując dwufunduszową strategię, 
pozyskało środki na rozwój przedsiębiorczości na terenie Doliny 
Karpia i jako jedyna Lokalna Grupa Działania w Małopolsce będzie 

przekazywała dotacje na założenie lub rozwój prowadzonej 
działalności gospodarczej w ramach dwóch programów unijnych.
Chcąc skorzystać z dofinansowania zapoznaj się z warunkami 

przyznania pomocy.

1KROK Wybierz program w ramach, którego  
chcesz złożyć wniosek:

• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2014-2020

• Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”  
na lata 2014-2020.

Kto może ubiegać się o pomoc?

O wsparcie na rozpoczęcie działalności mogą starać się osoby fizyczne 
nieprowadzące działalności gospodarczej natomiast na rozwinięcie 
działalności – przedsiębiorcy, w tym osoby z sektora rybackiego, 
którzy prowadzoną działalność chcieliby rozwinąć poprzez stworzenie 
lub utrzymanie miejsc pracy, a także osoby prawne oraz jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Wystarczy,  
że zamieszkują obszar LSR lub posiadają siedzibę na obszarze 
objętym LSR oraz będą wykonywać na nim swoją działalność. 

O jakie środki można się ubiegać?

Limit dofinansowania na jednego beneficjenta 
w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 300 tys. złotych. 

Poziom dofinansowania wynosi maksymalnie 
70%* kosztów kwalifikowalnych, przy czym minimalna 

całkowita wartość operacji musi wynosić co najmniej 50 tys. złotych. 
* W niektórych przypadkach zdecydowano o przyjęciu zasad premiujących 

wnioskodawców należących do grup defaworyzowanych tj. kobiet, młodzieży 
do 35 roku życia, osób powyżej 50 roku życia, rybaków. W ich przypadku na działania 
związane z działalnością gospodarczą (dla przedsięwzięcia 1.2.2 i 1.2.3) intensywność 
pomocy może wynieść aż do 70%. W przypadku pozostałych beneficjentów 
intensywność pomocy może wynieść maksymalnie 65%.

Limit dofinansowania na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu 
Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 wynosi 300 tys. złotych. 

Poziom dofinansowania wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych.

Skorzystaj z premii i załóż swoją 
wymarzoną działalność gospodarczą

Zdobądź 70 tys. złotych bezzwrotnej dotacji na 
podjęcie działalności gospodarczej i uzyskaj 100% 
dofinansowania w ramach realizacji PROW na lata 

2014-2020, a zwrot środków otrzymasz w 2 transzach. Pierwszą, w wysokości 
80% otrzymasz już po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Małopolskiego, a drugą po zrealizowaniu operacji.

Zakresy wsparcia

Pomoc na operację w zakresie 
podejmowania oraz rozwijania 
działalności gospodarczej przyznawana 
jest, jeżeli działalność gospodarcza 
będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie 
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Działalności wykluczone z dofinansowania*: 

Koszty kwalifikowalne w ramach realizacji 
PROW na lata 2014-2020 dotyczą*:

1) kosztów ogólnych, 
2) zakupu robót budowlanych i 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, a w przypadku operacji 

w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego – również używanych 
maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,

6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobo-
wych 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) wynagrodzeń i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie 

pracy, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także 
innych kosztów ponoszonych przez beneficjenta na podstawie 
odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników 
– w przypadku operacji w zakresie tworzenie lub rozwój inkubatorów 
przetwórstwa lokalnego produktów rolnych  oraz w zakresie 
wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi 
działalność gospodarczą na obszarze objętym LSR, 

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

10) wartości wkładu rzeczowego, zgodnie z zgodnie z art. 69 ust. 1 
rozporządzenia nr 13030/2013, 

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

* Koszty podane wg rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 24 września 2015 r. 

Koszty niekwalifikowalne  
w ramach realizacji PO „RiM” 
na lata 2014-2020 dotyczą*:

1) zakupu używanych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu,
2) nabycia gruntu, budynku, budowli lub prawa do dysponowania nimi,
3) nakładów rzeczowych,
4) pracy własnej wykonywanej przez beneficjenta będącego osobą 

fizyczną i pracy wolontariuszy,
5) ogólnych realizacji tej operacji, w tym honorariów architektów 

i inżynierów, opłat za konsultacje i doradztwo, w zakresie przygotowania 
przez wnioskodawcę dokumentacji niezbędnej do przyznania i rozliczenia 
pomocy, w tym studiów wykonalności, kosztów połączeń telefonicznych, 
opłat za zużytą wodę, energię elektryczną i nośniki energii:
a) powyżej 10% wartości netto operacji,
b) które nie miały bezpośredniego związku z realizacją operacji,
c) które zostały naliczone i wykazane niezgodnie ze sposobem 

określonym w umowie o dofinansowanie,
6) związanych z umową leasingu:

a) w której brak jest postanowień przenoszących na beneficjenta 
własność rzeczy będących przedmiotem leasingu,

b) odsetek, opłat ubezpieczeniowych, marży finansującego, kosztów 
ogólnych związanych z umową leasingu, w tym również podatku 
od towarów i usług (VAT),

7) amortyzacji środków trwałych, 
8) związanych z konserwacją obiektów kultu religijnego i cmentarzy.

* Koszty podane wg rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 9 września 2016 r. 

Sprawdź czy Twój pomysł wpisuje się  
w Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego 
przez Społeczność na lata 2014-2020  
dla obszaru Doliny Karpia.

Cel ogólny 1 
Rozwój gospodarczy małych miast 
oraz terenów wiejskich

Cel szczegółowy 1.1 
Zwiększenie konkurencyjności  
sektora rybackiego

 
 P 1.1.1  Modernizacja lub innowacyjność w podmiotach  
sektora rybackiego, w tym:
• zakup sprzętu, maszyn i wyposażenia w ramach  

podstawowej działalności rybackiej, 
• budowa, przebudowa lub remont obiektów służących  

do prowadzenia działalności rybackiej, 
• poprawa warunków pracy w podmiotach rybackich.

 P 1.1.2  Poprawa potencjału sprzedażowego  
podmiotów rybackich, w tym:
• tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa, 
• wprowadzanie rozwiązań organizacyjnych i marketingowych 

wykorzystywanych w sprzedaży produktów rybackich, 
• zakup sprzętu, maszyn, oprogramowania i wyposażenia wykorzystywanych 

w sprzedaży produktów rybackich, 
• budowa, przebudowa, remont obiektów wykorzystywanych w sprzedaży 

produktów rybackich.

Realizacja powyższych przedsięwzięć skierowana została do podmiotów 
sektora rybackiego, chcących założyć lub rozwinąć działalność rybacką.

PO „RiM”

PO „RiM”


