
 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Ulotka opracowana przez Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie. Instytucja Zarządzająca 

PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Ulotka współfi nansowana jest 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.
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K     :

Osoby fi zyczne prowadzące działalność gospodarczą 
mające miejsce zamieszkania i prowadzenia działalno-
ści na terenie objętym Strategią Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność – także dot. wszystkich 
członków spółki cywilnej.

J   :

Maksymalna kwota 300 000,00 zł

70% poniesionych kosztów przy utworzeniu 2 lub wię-
cej miejsc pracy

lub

50% poniesionych kosztów przy utworzeniu 1 miejsca 
pracy.

N    :

Wspieranie działań w kierunku rozwoju usług, 
a także drobnej wytwórczości, podnoszenia kompe-
tencji pracowników, opieki nad dziećmi, dostępu do 
usług zdrowotnych i usług społeczno-opiekuńczo-in-
tegracyjnych, rozwój działań wykorzystujących inno-
wacyjne rozwiązania, odnawialne źródła energii lub 
wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych przy-
jaznych dla środowiska.
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ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZYCH

DOTACJE UNIJNE

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?
CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ? 

UMÓW SIĘ NA DORADZTWO
 I PRZYJDŹ DO NAS!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ulotka współfi nansowana jest 

ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020



K     :

Osoba fi zyczna, organizacja pozarządowa i osoba pro-
wadząca działalność gospodarczą.

N    :

Budowę, adaptację, wyposażenie, remont pomiesz-
czeń przeznaczonych do prowadzenia działalności in-
kubatora przetwórstwa lokalnego oraz na zatrudnienie 
i utrzymanie miejsca pracy.

K     :

Organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe.

N    :

Animacja społeczności lokalnej:

1. Doposażenie podmiotów działających w sferze kul-
tury i społecznie.

2. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.

3. Tworzenie i rozwijanie oferty regionu w oparciu 
o lokalne zasoby.

4. Dobro wspólne źródłem aktywizacji społeczności 
lokalnej.

K     : 

Organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe lub 
jednostki samorządu terytorialnego.

N    :

Budowa, remont i wyposażenie obiektów i miejsc 
związanych z rozwojem obszaru w oparciu o zasoby 
historyczne, przyrodnicze i kulturowe, modernizacja 
i adaptacja obiektów użyteczności publicznej, wspie-
ranie działań polegających na uatrakcyjnieniu lokal-
nej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i spor-
towej, wspieranie działań dotyczących tworzenia 
i doposażenia profesjonalnej bazy turystycznej, edu-
kacyjnej.

K     :

Organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe lub 
jednostki samorządu terytorialnego.

N    :

wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiek-
tów i miejsc należących do dziedzictwa przyrodnicze-
go obszaru Partnerstwa Izerskiego (parki, skwery, itp.).

K     :

Osoba fi zyczna (która jest obywatelem państwa człon-
kowskiego UE) i ma miejsce zamieszkania na obszarze 
wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kiero-
wanego przez Społeczność. 

J   :

100 000,00 zł

N    :

Środki mogą być przeznaczone na budowę, adaptację 
lub remont pomieszczeń przeznaczonych do prowa-
dzenia działalności, podnoszenia kompetencji, zakup 
wyposażenia, maszyn i urządzeń, rozwój działań wy-
korzystujących innowacyjne rozwiązania, odnawialne 
źródła energii lub wdrażanie nowych technologii przy-
jaznych środowisku.
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PREMIA NA START – ZAKŁADANIE 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH 

INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA
 I REKREACYJNA  

ORAZ REWITALIZACJA 
 LOKALNYCH ZASOBÓW

TWORZENIE INKUBATORA 
PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO

GRANTY

WSPIERANIE OCHRONY 
ŚRODOWISKA


