
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” przystępuje 
do realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 
wspieranej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
27-423 Bałtów 55, tel./fax 41 252-72-33
e-mail: biuro@krzemiennykrag.info, www.krzemiennykrag.info

O jaką kwotę i poziom dofinansowania 
można się starać?

Podejmowanie działalności gospodarczej

Rozwój działalności gospodarczej

Nazwa przedsięwzięcia
Wartość min. i maks. 
dofinansowania oraz 

% wsparcia

Alokacja 
środków na 

konkurs 
Beneficjenci Planowany 

termin naboru*

Powstanie nowych 
podmiotów gospodarczych

100 000 zł – 100% 
(premia) 720 000,00  zł osoby fizyczne II półrocze 

2016 r.

Powstanie nowych 
podmiotów gospodarczych

100 000 zł – 100% 
(premia) 480 000,00  zł osoby fizyczne I półrocze 

2019 r.

Powstanie nowych 
podmiotów gospodarczych 
prowadzonych przez osoby 

do 34 roku życia

100 000 zł – 100% 
(premia) 400 000,00 zł osoby fizyczne 

do 34 roku życia
II półrocze 

2016 r.

Łączna kwota przeznaczona na podejmowanie działalności gospodarczej: 1 600 000,00 zł

Nazwa przedsięwzięcia
Wartość min. i maks. 
dofinansowania oraz 

% wsparcia

Alokacja środków 
na konkurs Beneficjenci

Planowany 
termin 

naboru*

Tworzenie lub rozwój 
atrakcyjnych produktów 

i usług turystycznych 
wykorzystujących zasoby 
kulturowe i/lub naturalne 

obszaru LGD

od 25 001 zł do 
300 000 zł 

do 70%

900 000,00  zł

osoby fizyczne, 
osoby prawne 
prowadzące 
działalność 

gospodarczą

I półrocze 
2017 r.

Tworzenie lub rozwój 
atrakcyjnych produktów 

i usług turystycznych 
wykorzystujących zasoby 
kulturowe i/lub naturalne 

obszaru LGD

od 25 001 zł do 
300 000 zł 

do 70%

600 000,00  zł

osoby fizyczne, 
osoby prawne 
prowadzące 
działalność 

gospodarczą

I półrocze 
2019 r.

Rozwój działalności 
gospodarczej

od 50 000 zł do 
200 000 zł 

do 70%

900 000,00 zł

osoby fizyczne, 
osoby prawne 
prowadzące 
działalność 

gospodarczą

I półrocze 
2019 r.

Łączna kwota przeznaczona na rozwój działalności gospodarczej: 2 400 000,00 zł



Rozwój infrastruktury
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub 
kulturalnej do obsługi co najmniej 2 000 osób rocznie.

Projekty grantowe
Przykładowe działania: konferencje, szkolenia, warsztaty, festyny, akcje społeczne, promowanie obszaru, 
produktów, usług lokalnych, wzmocnienie kapitału społecznego, zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Nazwa przedsięwzięcia
Wartość min. i maks. 

dofinansowania oraz % 
wsparcia

Alokacja 
środków na 

konkurs 
Beneficjenci

Planowany 
termin 

naboru*

Niekomercyjna infrastruktura 
turystyczna, rekreacyjna i/

lub kulturowa wykorzystująca 
zasoby kulturowe i/lub 

naturalne i/lub historyczne i/lub 
obyczajowe obszaru LGD

od 50 000 zł do 200 000 zł 

63,63% dla JSFP, 
do 70% dla prowadzących 
działalność gospodarczą, 

do 80% dla innych

1 700 000,00 
zł

osoby 
fizyczne, 

osoby 
prawne

I półrocze 
2017 r.

Łączna kwota przeznaczona na rozwój infrastruktury:  1 700 000,00 zł

Nazwa przedsięwzięcia

Wartość 
min. i maks. 

dofinansowania 
oraz % wsparcia

Alokacja 
środków na 

konkurs 
Beneficjenci

Planowany 
termin 

naboru*

Wykorzystanie do rozwoju 
turystyki zasobów 

dziedzictwa lokalnego, 
kulturowego i/lub 

naturalnego obszaru LGD

od 5 000 zł do 
45 000 zł 

do 90% 

 300 000,00  zł

Osoby fizyczne, osoby 
prawne z wyłączeniem 

prowadzących działalność 
gospodarczą oraz JSFP

I półrocze 
2017 r.

Wydarzenia propagujące 
zdrowy styl życia

od 15 000 zł do 
30 000 zł

do 90%

300 000,00 zł

Osoby fizyczne, osoby 
prawne z wyłączeniem 

prowadzących działalność 
gospodarczą oraz JSFP

II półrocze 
2019 r.

Inicjatywy grup 
mieszkańców na rzez 
rozwoju obszaru LGD

od 5 000 zł do 
25 000 zł

do 90%

300 000,00 zł

Osoby fizyczne, osoby 
prawne z wyłączeniem 

prowadzących działalność 
gospodarczą oraz JSFP

I półrocze 
2019 r.

Wzmocnienie 
potencjału organizacji 

pozarządowych

od 5 000 zł do 
25 000 zł

do 100%

300 000,00 zł

Osoby fizyczne, osoby 
prawne z wyłączeniem 

prowadzących działalność 
gospodarczą oraz JSFP

I półrocze 
2019 r.

Stworzenie i/lub rozwój 
produktów lokalnych

od 10 000 zł do 
45 000 zł

do 90%

300 000,00 zł

Osoby fizyczne, osoby 
prawne z wyłączeniem 

prowadzących działalność 
gospodarczą oraz JSFP

II półrocze 
2017 r.

Łączna kwota przeznaczona na projekty grantowe: 1 500 000,00 zł
* Planowany termin naboru wniosków może ulec zmianie

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Ulotka opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.


