
 

 

 

N E W S L E T T E R 
  

     2021 
  Nr 4 

W   t y m  

n u m e r z e : 

  

SŁOWO WSTĘPNE 
Jeśli mieszkasz na obszarze wiejskim województwa podkarpackiego i chcesz otworzyć 
własny biznes, sprawdź czy spełniasz kryteria. 
 

Lokalne Grupy Działania (LGD) udzielają wsparcia w postaci dofinansowania na założenie własnej firmy w ramach 
Działania 19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Regularnie aktualizujemy dla WAS NEWSLETTER poświęcony tej tematyce. Znajdziecie tu szczegółowe informacje 
dotyczące LGD, tj. dane teleadresowe, grupę docelową, terminy rekrutacji, kwotę dotacji oraz adresy stron 
internetowych. 
 

Zanim jednak skorzystacie z naszego przewodnika, warto zapoznać się z podstawowymi informacjami: 
 

Obszar wiejski objęty Lokalną Strategią  Rozwoju (LSR) - obszar gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich objęty 

LSR, z wyłączeniem obszaru miast zamieszkanych przez więcej niż 20 tys. mieszkańców. 
 

Pomoc na operację jest przyznawana, jeżeli: 

1) 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) 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 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, 

2) operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy 

z dnia 6 marca 2018 r. – 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, i zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na 

podstawie umowy o pracę. 
 

W ramach dofinansowania można pokryć min. następujące wydatki: 

- dotyczące budowy, nabycia nieruchomości, maszyn,  takie jak wynagrodzenie architektów, inżynierów, opłaty za 

konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia 

wykonalności, 

-  zakup robot budowlanych lub usług, 

- zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego, 

- zakup patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych, 

- najmem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 

- zakup nowych maszyn lub wyposażenia, 

- zakup nowych maszyn lub wyposażenia, 

- zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej 

niż 8 osób, 

- wynagrodzenia i inne świadczenia, o których mowa w Kodeksie pracy związanych z pracą pracowników 

beneficjenta. 
 

Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach, z tym że:  

1) pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy;  

2) druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została 

zrealizowana zgodnie z biznesplanem. 

 

 

  
Chcesz zdobyć środki 

na rozpoczęcie 

działalności 

gospodarczej? 

 

Poniżej prezentujemy 

przegląd LGD, które 

realizują takie projekty 

na obszarze wiejskim 

województwa 

podkarpackiego. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

ZIEMIA BRZOZOWSKA 
PROW 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, jeżeli: 

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

b) jest pełnoletnia; 

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym 

Lokalną Strategią Rozwoju tj.: na obszarze gmin: 

 Brzozów,  

 Domaradz,  

 Dydnia,  

 Haczów,  

 Jasienica Rosielna,  

 Nozdrzec. 

Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu – premii 

w wysokości 50 000,00 zł. 

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi  

750 000,00 zł (15 dotacji). 

TERMIN REKRUTACJI 

Od 3 stycznia 2022 r. do 20 stycznia 2022 r. 

BIURO LGD: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” 

ul. Armii Krajowej 2, 36-200 Brzozów 

tel: 13 434 15 56, 782 019 186 

email: lgd@powiatbrzozow.pl 

 

Strona internetowa LGD: 

https://lgd.powiatbrzozow.pl/index.php/nabory-wnioskow/94-aktualnosci/465-ogloszenie-o-naborze-
wnioskow-nr-3-2022-w-zakresie-zakladania-dzialalnosci-gospodarczej 

 

 
 

 
 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

NASZE BIESZCZADY 
PROW 

2014-2020 

OBSZAR DZIAŁANIA OFERTA 

O pomoc może ubiegać  się osoba fizyczna, jeżeli: 

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

b) jest pełnoletnia; 

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym 

Lokalną Strategią Rozwoju tj.: na obszarze gmin: 

 Baligród,  

 Cisna,  

 Komańcza, 

 Lesko, 

 Zagórz. 

Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu – premii 

w wysokości 50 000,00 zł. 

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi  

1 200 000,00 zł (24 dotacje). 

TERMIN REKRUTACJI 

Od 31 grudnia 2021 r. do 13 stycznia 2022 r. 

BIURO LGD: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Bieszczady” 

ul. 1000-lecia 1, 38-600 Lesko 

tel.: 13 469 62 03, 503 782 560 

email: nasze-bieszczady@nasze-bieszczady.pl 

 

Strona internetowa LGD: 

http://www.nasze-bieszczady.pl/nabory/ogloszenia-o-naborze/podejmowanie-dzialalnosc-
gospodarczej/ogloszenie-nr-1-2022/ 

 

 

 

 

mailto:lgd@powiatbrzozow.pl
https://lgd.powiatbrzozow.pl/index.php/nabory-wnioskow/94-aktualnosci/465-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-3-2022-w-zakresie-zakladania-dzialalnosci-gospodarczej
https://lgd.powiatbrzozow.pl/index.php/nabory-wnioskow/94-aktualnosci/465-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-3-2022-w-zakresie-zakladania-dzialalnosci-gospodarczej
mailto:nasze-bieszczady@nasze-bieszczady.pl
http://www.nasze-bieszczady.pl/nabory/ogloszenia-o-naborze/podejmowanie-dzialalnosc-gospodarczej/ogloszenie-nr-1-2022/
http://www.nasze-bieszczady.pl/nabory/ogloszenia-o-naborze/podejmowanie-dzialalnosc-gospodarczej/ogloszenie-nr-1-2022/


 

 

 
 

 
 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

ZIELONE  BIESZCZADY 
PROW 

2014-2020 

OBSZAR DZIAŁANIA OFERTA 

O pomoc może ubiegać się  osoba fizyczna, jeżeli: 

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

b) jest pełnoletnia; 

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym 

Lokalną Strategią Rozwoju tj.: na obszarze gmin: 

 Ustrzyki Dolne,  

 Czarna,  

 Lutowiska, 

 Solina, 

 Olszanica, 

 Sanok (wiejska), 

 Tyrawa Wołoska. 

Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu – premii 

w wysokości 50 000,00 zł. 

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi  

650 000,00 zł (13 dotacji). 

TERMIN REKRUTACJI 

luty 2022 r. 

BIURO LGD: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady" 

Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne 

tel: 513 852 200 

email: lgdzielonebieszczady@wp.pl  

 

Strona internetowa LGD: 

 https://www.lgd-zielonebieszczady.pl/ 

 
 

 

 
 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

DORZECZE WISŁOKA 
PROW 

2014-2020 

OBSZAR DZIAŁANIA OFERTA 

O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, jeżeli: 

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

b) jest pełnoletnia; 

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym 

Lokalną Strategią Rozwoju tj.: na obszarze gmin: 

 Rymanów,  

 Besko,  

 Zarszyn,  

 Bukowsko. 

Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu – premii 

w wysokości 50 000,00 zł. 

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi  

500 000,00 zł (10 dotacji). 

 

TERMIN REKRUTACJI 

styczeń 2022 r. 

BIURO LGD: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” 

ul. Bieszczadzka 21, 38-530 Zarszyn 

tel: 13 467 00 75 

email: dorzeczewisloka@op.pl 

 

Strona internetowa LGD: 

http://www.dorzeczewisloka.pl/asp/start,0 

 
 
 
 
 

mailto:lgdzielonebieszczady@wp.pl
https://www.lgd-zielonebieszczady.pl/
mailto:dorzeczewisloka@op.pl
http://www.dorzeczewisloka.pl/asp/start,0


 

 

 
 

 
 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

LASOWIACKA GRUPA DZIAŁANIA 
PROW 

2014-2020 

OBSZAR DZIAŁANIA OFERTA 

O pomoc może ubiegać  osoba fizyczna, jeżeli: 

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

b) jest pełnoletnia; 

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym 

Lokalną Strategią Rozwoju tj.: na obszarze gmin: 

 Baranów Sandomierski,  

 Bojanów,  

 Grębów,  

 Gorzyce, 

 Nowa Dęba,  

 Pysznica,  

 Radomyśl nad Sanem,  

 Zaklików,  

 Zaleszany. 

Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu – premii 

w wysokości 75 000,00 zł. 

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi  

1 125 000,00 zł (15 dotacji). 

TERMIN REKRUTACJI 

Od 6 grudnia 2021 r. do 21 grudnia 2021 r. 

BIURO LGD: 

Biuro Zamiejscowe Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” 

Plac Kościuszki 5/3, 37-415 Zaleszany 

tel.: 15 845 07 78 

email: biuro@lasowiacka.pl 

 

Strona internetowa LGD: 

https://prow2014-2020.lasowiacka.pl/7907-2/ 

 
 

 

 
 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

SIEDLISKO 
PROW 

2014-2020 

OBSZAR DZIAŁANIA OFERTA 

O pomoc może ubiegać  osoba fizyczna, jeżeli: 

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

b) jest pełnoletnia; 

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym 

Lokalnaą Strategią Rozwoju tj.: na obszarze gmin: 

 Dzikowiec, 

 Majdan Królewski,  

 Raniżów, 

 Kolbuszowa. 

Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu – premii 

w wysokości 100 000,00 zł. 

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi  

768 920,08 zł. 

 

TERMIN REKRUTACJI 

Od 29 listopada 2021 r.  do 14 grudnia 2021 r. 

BIURO LGD: 

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”  

ul. Kościuszki 6 lok. 2/4, 36-100 Kolbuszowa 

tel: 17 227 14 49 

email:  biuro@lgdsiedlisko.kolbuszowa.pl 

 

Strona internetowa LGD: 

http://lgdsiedlisko.kolbuszowa.pl/aktualnosci/653-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-1-2021 

 
 
 
 
 

mailto:biuro@lasowiacka.pl
https://prow2014-2020.lasowiacka.pl/7907-2/
mailto:biuro@lgdsiedlisko.kolbuszowa.pl
http://lgdsiedlisko.kolbuszowa.pl/aktualnosci/653-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-1-2021


 

 

 
 

 
  LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

PROWENT 

PROW 

2014-2020 

OBSZAR DZIAŁANIA OFERTA 

O pomoc może ubiegać  się osoba fizyczna, jeżeli: 

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

b) jest pełnoletnia; 

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym 

Lokalną Strategią Rozwoju tj.: na obszarze gmin: 

 Borowa,  

 Czermin,  

 Dąbrowa Tarnowska,  

 Gawłuszowice,  

 Padew Narodowa,  

 Przecław,  

 Radgoszcz,  

 Radomyśl Wielki,  

 Szczucin,  

 Wadowice Górne,  

 Żyraków. 

Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu premii 

w wysokości: 

 100 000,00 zł dotyczy działalności produkcyjnej,  

 80 000,00 zł w przypadku pozostałych działalności 

nieprodukcyjnych (np. usługi, handel)  

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi  

1 243 200,00 zł. 

TERMIN REKRUTACJI 

Od 16 grudnia 2021 r. do 30 grudnia 2021 r. 

BIURO LGD: 

Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka – Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania 

ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec 

tel: 17 773 18 90, 881 423 969 

email:  biuro@lgdprowent.pl  

 

Strona internetowa LGD: 

https://lgdprowent.pl/ogloszenia-o-naborze-wnioskow-5-2021-podejmowanie-dzialalnosci-
gospodarczej/ 

 
 

 

 
 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

LASOVIA 
PROW 

2014-2020 

OBSZAR DZIAŁANIA OFERTA 

O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, jeżeli: 

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

b) jest pełnoletnia; 

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym 

Lokalną Strategią Rozwoju tj.: na obszarze gmin: 

 Cmolas,  

 Niwiska,  

 Ostrów,  

 Tuszów Narodowy, 

 Mielec (wiejska). 

Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu – premii 

w wysokości 70 000,00 zł. 

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi  

560 000,00 zł  (8 dotacji). 

 

 TERMIN REKRUTACJI 

Od  06 grudnia 2021 r. do 20 grudnia 2021 r. 

BIURO LGD: 

Lokalna Grupa Działania „LASOVIA” 

ul. Sikorskiego 2a,  39-300 Mielec 

tel: 17 788 53 00 

email:  lasovia@lasovia.com.pl 

 

Strona internetowa LGD: 

https://www.lasovia.com.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&sub=1&menu=9&dzialy=9&akcja=artykul
&artykul=550 

 

mailto:biuro@lgdprowent.pl
https://lgdprowent.pl/ogloszenia-o-naborze-wnioskow-5-2021-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej/
https://lgdprowent.pl/ogloszenia-o-naborze-wnioskow-5-2021-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej/
mailto:lasovia@lasovia.com.pl
https://www.lasovia.com.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&sub=1&menu=9&dzialy=9&akcja=artykul&artykul=550
https://www.lasovia.com.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&sub=1&menu=9&dzialy=9&akcja=artykul&artykul=550


 

 

 
 

 
 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

PARTNERSTWO 5 GMIN 
PROW 

2014-2020 

OBSZAR DZIAŁANIA OFERTA 

O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, jeżeli: 

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

b) jest pełnoletnia; 

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym 

Lokalną Strategią Rozwoju tj.: na obszarze gmin: 

 Ropczyce, 

 Sędziszów Małopolski, 

 Dębica (wiejska),  

 Czarna, 

 Iwierzyce. 

Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu – premii 

w wysokości 50 000,00 zł. 

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi  

1 100 000,00 zł (22 dotacje). 

 

 

 
TERMIN REKRUTACJI 

styczeń 2022 r. 

BIURO LGD: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „PARTNERSTWO 5 GMIN” 

ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce 

tel.: 17 221 00 69  

 email: biuro@partnerstwo5gmin.pl  

 

Strona internetowa LGD: 

http://partnerstwo5gmin.pl/ 

 
 

 

 
 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

EUROGALICJA 
PROW 

2014-2020 

OBSZAR DZIAŁANIA OFERTA 

O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, jeżeli: 

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

b) jest pełnoletnia; 

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym 

Lokalną Strategią Rozwoju tj.: na obszarze gmin: 

 Sokołów Małopolski, 

 Trzebownisko, 

 Głogów Małopolski, 

 Krasne,  

 Kamień,  

 Czarna. 

Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu premii 

w wysokości: 

 80 000,00 zł dotyczy działalności produkcyjnej,  

 70 000,00 zł w przypadku pozostałych działalności 

nieprodukcyjnych (np. usługi, handel). 

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi  

880 000,00 zł. 

 

 

 
TERMIN REKRUTACJI 

Od 10 grudnia 2021 r. do 28 grudnia 2021 r. 

BIURO LGD: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” 

ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Młp. 

tel.: 17 771 00 05;  535 579 744 

 email: biuro@eurogalicja.org 

 

Strona internetowa LGD: 

https://eurogalicja.org/aktualnosci/604-ogloszenie-o-naborze-nr-ii-2021 

 
 
 
 
 

mailto:biuro@partnerstwo5gmin.pl
http://partnerstwo5gmin.pl/
mailto:biuro@eurogalicja.org
https://eurogalicja.org/aktualnosci/604-ogloszenie-o-naborze-nr-ii-2021


 

 

 
 

 
 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

Trygon – Rozwój i Innowacja 
PROW 

2014-2020 

OBSZAR DZIAŁANIA OFERTA 

O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, jeżeli: 

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

b) jest pełnoletnia; 

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym 

Lokalną Strategią Rozwoju tj.: na obszarze gmin: 

 Boguchwała, 

 Lubenia, 

 Świlcza. 

Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu – premii 

w wysokości 60 000,00 zł. 

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi  

720 000,00 zł  (12 dotacji). 

 

TERMIN REKRUTACJI 

styczeń 2022 r. 

BIURO LGD: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” 

36 – 072 Świlcza 168 

tel.: 17 230 65 58, 698 166 371 

 email: trygon@lgd-trygon.pl 

 

Strona internetowa LGD: 

http://lgd-trygon.pl/ 

 
 

 

 
 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

Ziemia Łańcucka 
PROW 

2014-2020 

OBSZAR DZIAŁANIA OFERTA 

O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, jeżeli: 

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

b) jest pełnoletnia; 

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym 

Lokalną Strategią Rozwoju tj.: na obszarze gmin: 

 Białobrzegi, 

 Grodzisko Dolne, 

 Łańcut (wiejska), 

 Rakszawa, 

 Żołynia. 

Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu - premii 

w wysokości: 

 80 000,00 zł dotyczy działalności produkcyjnej,  

 50 000,00 zł w przypadku pozostałych działalności 

nieprodukcyjnych (np. usługi, handel). 

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi  

687 000,00 zł.  

 

TERMIN REKRUTACJI 

Od 08 grudnia 2021 r. do 21 grudnia 2021 r. 

BIURO LGD: 

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łańcucka” 

ul. Grunwaldzka 5, 37-100 Łańcut 

tel.: 17 247 32 08 

 email: lgdzl@op.pl 

 

Strona internetowa LGD: 

http://www.lgd-zl.pl/asp/pliki/nabory_wnioskow/ogloszenie_3_2021.pdf 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:trygon@lgd-trygon.pl
http://lgd-trygon.pl/
mailto:lgdzl@op.pl
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 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

Kraina Sanu 
PROW 

2014-2020 

OBSZAR DZIAŁANIA OFERTA 

O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, jeżeli: 

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

b) jest pełnoletnia; 

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym 

Lokalną Strategią Rozwoju tj.: na obszarze gmin: 

 Adamówka, 

 Jarosław, 

 Kuryłówka, 

 Sieniawa, 

 Tryńcza, 

 Wiązownica. 

Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu – premii 

w wysokości 100 000,00 zł. 

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi  

600 000,00 zł  (6 dotacji). 

 

TERMIN REKRUTACJI 

Od 31 grudnia 2021 r. do 14 stycznia 2022 r. 

BIURO LGD: 

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” - Lokalna Grupa Działania 

37-204 Tryńcza 375 

tel.: 16 642 23 20 

 email: krainasanu.lgd@gmail.com 

 

Strona internetowa LGD: 

http://www.krainasanu.pl/podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej 

 
 

 

 
 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

Lider Dolina Strugu 
PROW 

2014-2020 

OBSZAR DZIAŁANIA OFERTA 

O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, jeżeli: 

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

b) jest pełnoletnia; 

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym 

Lokalną Strategią Rozwoju tj.: na obszarze gmin: 

 Błażowa, 

 Chmielnik, 

 Hyżne, 

 Tyczyn. 

Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu – premii 

w wysokości 50 000,00 zł. 

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi  

652 000,00 zł. 

 

TERMIN REKRUTACJI 

Od 20 grudnia 2021 r. do 07 stycznia 2022 r. 

BIURO LGD: 

Lokalna Grupa Działania – „Lider Dolina Strugu” 

ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa 

tel.: 17 230 10 99 

 email: biuro@liderds.ostnet.pl 

 

Strona internetowa LGD: 

http://liderds.ostnet.pl/?p=1953&_thumbnail_id=455 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:krainasanu.lgd@gmail.com
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 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

Region Sanu i Trzebośnicy 
PROW 

2014-2020 

OBSZAR DZIAŁANIA OFERTA 

O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, jeżeli: 

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

b) jest pełnoletnia; 

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym 

Lokalną Strategią Rozwoju tj.: na obszarze gmin: 

 Leżajsk, 

 Miasto Leżajsk, 

 Nowa Sarzyna. 

Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu – premii 

w wysokości maks.75 000,00 zł. 

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi  

672 000,00 zł. 

 

TERMIN REKRUTACJI 

styczeń 2022 r. 

BIURO LGD: 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy” 

Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk 

tel.: 17 242 12 04 

 email: lgdbiuro@gmail.com 

 

Strona internetowa LGD: 

https://regionsanuitrzebosnicy.pl/ 

 
 

 

 
 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

Rozwój Ziemi Lubaczowskiej 
PROW 

2014-2020 

OBSZAR DZIAŁANIA OFERTA 

O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, jeżeli: 

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

b) jest pełnoletnia; 

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym 

Lokalną Strategią Rozwoju tj.: na obszarze gmin: 

 Horyniec-Zdrój, 

 Cieszanów, 

 Oleszyce, 

 Lubaczów, 

 Narol, 

 Wielkie Oczy, 

 Stary Dzików. 

Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu – premii 

w wysokości 70 000,00 zł. 

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi  

700 000,00 zł (10 dotacji). 

 

TERMIN REKRUTACJI 

Od 08 grudnia 2021 r. do 22 grudnia 2021 r. 

BIURO LGD: 

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” 

ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów 

tel.: 16 632 17 17, 573 339 677 

 email: lgd.lubaczow@gmail.com 

 

Strona internetowa LGD: 

https://lgdlubaczow.pl/ogloszenie-nr-3-2021/ 
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 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

Pogórze Przemysko-Dynowskie 
PROW 

2014-2020 

OBSZAR DZIAŁANIA OFERTA 

O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, jeżeli: 

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

b) jest pełnoletnia; 

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym 

Lokalną Strategią Rozwoju tj.: na obszarze gmin: 

 Dynów,  

 Miasto Dynów 

 Dubiecko,  

 Jawornik Polski,  

 Krzywcza,  

 Markowa,  

 Rokietnica. 

Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu – premii 

w wysokości 60 000,00 zł. 

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi  

720 000,00 zł (12 dotacji). 

 

TERMIN REKRUTACJI 

styczeń 2022 r. 

BIURO LGD: 

Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie” 

Nienadowa 502 A, 37-750 Dubiecko 

tel.: 16 651 16 87 

 email: lgdpogorze@interia.eu 

 

Strona internetowa LGD: 

https://lgdpogorze.eu/ 

 
 

 

 
 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

Dorzecze Mleczki 
PROW 

2014-2020 

OBSZAR DZIAŁANIA OFERTA 

O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, jeżeli: 

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

b) jest pełnoletnia; 

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym 

Lokalną Strategią Rozwoju tj.: na obszarze gmin: 

 Przeworsk 

 Miasto Przeworsk,  

 Zarzecze, 

 Gać. 

Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu – premii 

w wysokości 100 000,00 zł. 

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi  

700 000,00 zł (7 dotacji). 

 

TERMIN REKRUTACJI 

I kwartał 2022 r. 

BIURO LGD: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” 

ul. Kilińskiego 25, 37-200 Przeworsk 

tel.: 16 677 48 98 

 email: biuro@dorzeczemleczki.pl 

 

Strona internetowa LGD: 

http://www.dorzeczemleczki.pl/ 
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 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

LIWOCZ 
PROW 

2014-2020 

OBSZAR DZIAŁANIA OFERTA 

O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, jeżeli: 

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

b) jest pełnoletnia; 

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym 

Lokalną Strategią Rozwoju tj.: na obszarze gmin: 

 Brzostek,  

 Brzyska, 

 Jodłowa,  

 Kołaczyce, 

 Skołyszyn. 

Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu – premii 

w wysokości 80 000,00 zł. 

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi  

872 000,00 zł . 

 

TERMIN REKRUTACJI 

Od 07 grudnia 2021 r. do 22 grudnia 2021 r. 

BIURO LGD: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” 

Brzyska 11A, 38-212 Brzyska 

tel.: 13 441 03 38 

 email: lgdliwocz@wp.pl 

 

Strona internetowa LGD: 

http://www.lgdliwocz.pl/index.php/nabory/premia-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej/596-
ogloszenie-o-naborze-nr-1-2021 

 
 

 

 
 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

Nowa Galicja 
PROW 

2014-2020 

OBSZAR DZIAŁANIA OFERTA 

O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, jeżeli: 

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

b) jest pełnoletnia; 

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym 

Lokalną Strategią Rozwoju tj.: na obszarze gmin: 

 Dębowiec,  

 Jasło (wiejska),  

 Kołaczyce,  

 Krempna,  

 Nowy Żmigród,  

 Osiek Jasielski, prz 

 Tarnowiec. 

Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu – premii 

w wysokości 100 000,00 zł. 

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi  

800 000,00 zł (8 dotacji). 

 

TERMIN REKRUTACJI 

Od 10 stycznia 2022 r. do 24 stycznia 2022 r. 

BIURO LGD: 

Lokalna Grupa Działania „Nowa Galicja” 

ul. Adama Mickiewicza 90, 38-213 Kołaczyce 

tel.: 510 180 236, 515 205 894, 512 189 603 

 email: lgdnowagalicja@op.pl 

 

Strona internetowa LGD: 

http://www.nowagalicja.pl/nabory-wnioskow/nabory/podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej/ 

 

mailto:lgdliwocz@wp.pl
http://www.lgdliwocz.pl/index.php/nabory/premia-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej/596-ogloszenie-o-naborze-nr-1-2021
http://www.lgdliwocz.pl/index.php/nabory/premia-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej/596-ogloszenie-o-naborze-nr-1-2021
mailto:lgdnowagalicja@op.pl
http://www.nowagalicja.pl/nabory-wnioskow/nabory/podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej/
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