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OD WYDAWCY

Drodzy Czytelnicy,

Za nami trudny czas, zarówno pod względem ilości pracy, jak również jej zorganizowania 
w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną. Patrząc jednak z nadzieją w przyszłość, 
pragniemy przedstawić Państwu trochę pozytywnych treści oraz wskazówek co do dalszych 
działań. Wszystkich realizujących projekty zachęcamy do zapoznania się z nowymi zasadami 
stosowania trybu konkurencyjnego w  ramach PROW 2014-2020, a  także stanowiskiem 
Samorządu Województwa dotyczącym zmian w projektach.

Ostatni czas to także zakończenie kadencji dotychczasowego Zarządu LGD „Korona Sądecka”. 
W związku w powyższym prezentujemy wywiad z Prezesem LGD Panem Marcinem Bulanda.

Z przyjemnością przedstawiamy także Państwu występ Zespołu Regionalnego Mystkowianie, 
który przyłączył się do ogólnopolskiej akcji #hot16challenge2, która miała na celu walkę 
z pandemią koronawirusa.

Przed nami czas wakacji, dlatego też przygotowaliśmy dla naszych najmłodszych odbiorców 
małą niespodziankę. 

Panie z  KGW jak zawsze stanęły na wysokości zadania i  przygotowały garść pysznych 
przepisów, które tylko czekają by je wykorzystać.

Zachęcamy do lektury.
Zespół LGD „KORONA SĄDECKA”

Magazyn Lokalny Korony Sądeckiej • Nr 22 (czerwiec) 2020
3



WYWIAD Z PREZESEM LGD  
PANEM MARCINEM BULANDA

Proszę o podsumowanie zakończonej kadencji – bilans 
zysków i strat.

Miniona kadencja zbiegła się w czasie z rozpoczęciem 
kolejnej perspektywy finansowej. Pojawiło się więc wiele 
możliwości rozwoju, które przy dobrej współpracy z  lo-
kalnymi włodarzami, staraliśmy się w  pełni wykorzystać. 
Oprócz głównych zadań związanych z  funkcjonowaniem 
LGD (tj. przeprowadzanie naborów wniosków i przyzna-
wanie dotacji na zakładanie i  rozwijanie działalności go-
spodarczej, na projekty w zakresie rozwoju infrastruktury 
turystycznej, rekreacyjnej czy kulturalnej a także na małe 
zadania aktywizujące lokalną społeczność) udało się pozy-
skać dofinansowanie na staże, bony szkoleniowe czy bony 
na zasiedlenie dla osób młodych do 29 roku życia. Ponadto 
zakończyliśmy realizację projektu polegającego na utwo-
rzeniu centrów aktywnego wypoczynku w trzech gminach 
naszego obszaru, a  także przystąpiliśmy do realizacji za-
dania związanego z  instalacją odnawialnych źródeł ener-
gii. Nie wszystko oczywiście nam się udało, ale nie ulega 
wątpliwości, że jesteśmy bogatsi o  kolejne doświadczenia 
i z optymizmem patrzymy w przyszłość.

Co wg Prezesa jest największym sukcesem?
Myślę, że nasza działalność edukacyjna. Cały czas 

staramy się ją rozwijać, czego przykładem jest powstała 
niedawno Spółdzielnia Socjalna „Przedszkolaki To MY”. 
Patrząc na promocję ekonomii społecznej w  Polsce wy-
daje się, że spółdzielnia to dobra forma realizacji celów 
ważnych społecznie. 

Jakie trudności napotkał Zarząd w minionej kadencji?
Każdy, kto realizuje projekty finansowane ze środ-

ków zewnętrznych wie, że problemów nie brakuje. Mało 
precyzyjne przepisy, brak wiążących wytycznych czy 
czasami – w  naszej ocenie – nieuzasadniona nadgorli-
wość urzędników, zniechęca do podejmowania nowych 
wyzwań. Jednak LGD nigdy nie poddaje się bez walki. 
I  oby tak zostało! W  tym miejscu w  imieniu Zarządu 
chciałbym podziękować wszystkim pracownikom LGD 
za pasję i zaangażowanie w pracę. Bez ich systematycz-
nego wysiłku nie zrealizowalibyśmy tylu wartościowych 
projektów. 

Od lewej: Pan Józef Pyzik – Członek Zarządu, Pan Wiesław Szczepanek – Wiceprezes Zarządu, Pan Marcin Chronowski – Członek 
Zarządu, Pani Kinga Chrząstowska – Członek Zarządu, Pani Monika Turek – Dyrektor Biura, Pan Marcin Bulanda – Prezes Zarządu.
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LIST Z OKAZJI DNIA EUROPY 2020

 
 

 

 

 

 

W dniu 9 maja obchodzimy Dzień Europy (Unii Europejskiej). 1 maja 2020 r. minęła 16 rocznica przystąpienia 
Polski do Unii Europejskiej. Społeczeństwo polskie od 16 lat może korzystać ze środków finansowych, ale także  
z doświadczeń i wiedzy społeczności europejskiej. Jednym z unijnych działań, które zaadaptowaliśmy  
z powodzeniem jest podejście LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS). 

Misją podejścia LEADER jest umożliwienie mieszkańcom wsi podejmowanie samodzielnych, oddolnych decyzji  
w zakresie ich rozwoju lokalnego. Społeczności, poprzez utworzone przez siebie niezależne organizacje, 
trójsektorowe partnerstwa – Lokalne Grupy Działania (LGD), opracowują oddolnie Lokalne Strategie Rozwoju 
(LSR), które następnie są realizowane poprzez projekty składane przez mieszkańców i podmioty z obszaru 
funkcjonowania danej LGD. 

Podejście LEADER realizowane jest w Unii Europejskiej od 1991 r. W pierwszym programie w latach 1991-1993 
uczestniczyło w nim 217 LGD. Dziś jest ich w Unii Europejskiej blisko 3300 LGD. Przez te lata zanotowano wiele 
osiągnięć, a LGD mocno wpisały się w życie swoich społeczności. Sukcesy te zostały opisane w publikacji 
„LEADER Achievements”, przygotowanej w lutym tego roku przez Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD).  

Do roku 2013 podejście LEADER realizowane było tylko na obszarach wiejskich ze środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). W obecnym okresie programowania, Unia 
Europejska postanowiła rozszerzyć to działanie na wszystkie obszary i umożliwić LGD realizacje ich LSR, także  
z trzech innych funduszy – EFRR, EFS i EFMiR. Podejście z udziałem innych funduszy niż EFRROW nosi nazwę 
Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS). Realizacja LSR z wszystkich funduszy na terenie 
całego kraju ma miejsce w Szwecji i Portugalii. W Czechach 85% LGD korzysta z trzech funduszy (bez funduszu 
morskiego) dysponując głównie środkami na cele inwestycyjne, kilkukrotnie wyższymi na 1 mieszkańca  
niż w Polsce. Na Słowacji wszystkie grupy mają do dyspozycji dwa fundusze - EFRROW i EFRR. Blisko 100 
miast realizuje LSR na Węgrzech, 21 miast na Litwie. W całej Europie jest 250 miejskich LGD. 

W Polsce mamy 323 LGD pokrywające 93% powierzchni obszarów wiejskich, co stanowi trzecią ilość LGD  
w krajach UE. Większość – 87% LGD realizuje jednak tylko monofunduszowe LSR. Decyzją samorządowych 
władz wojewódzkich, cztery fundusze, dostępne były, tylko w dwóch województwach: kujawsko-pomorskim  
i podlaskim. LGD na obszarze tych województw mają średnio trzykrotnie większe środki niż pozostałe LGD  
w kraju i przede wszystkim znacznie szerszy zakres możliwych do realizacji projektów. Miejskie LGD działają 
tylko w 7 miastach i tylko z funduszu EFS w woj. kujawsko-pomorskim. 

Głównych osiągnięciem LGD jest włączenie społeczności lokalnej w proces podejmowania decyzji dotyczących 
rozwoju danego obszaru.  To współdecydowanie, niezwykle trudne, bo wymagające kompromisu, zaowocowało 
wypracowaniem partnerskiego podejścia do wyzwań stojących przed Lokalnymi Grupami Działania.  

Równie ważnym aspektem funkcjonowania LGD jest tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. 
Tylko w Polsce okresie 2007-2013 powstało ich 2144. W obecnym okresie programowania UE, według danych 
na koniec 2019 r. powstało już 6,5 tys. miejsc pracy, przy czym większość w ramach projektów podejmowania 
działalności gospodarczej, których było 3355.  

Niewątpliwą zasługą LGD jest promocja tradycyjnych produktów żywnościowych, których dynamiczny rozwój  
w Polsce jest widoczny. Na obszarze LGD „Dolina Raby”, gdzie została napisana w XVII w. pierwsza, polska 
książka kucharska oraz corocznie odbywa się Festiwal Rosołu i ogólnopolski konkurs na najlepszą publikację  
o lokalnych i regionalnych kulinariach, powstała wędzarnia tradycyjnych produktów, rozwinął działalność 
producent ekologicznych soków owocowych i producent wyrobów kosmetycznych na bazie wyrobów pszczelich, 
powstała pierogarnia zatrudniająca ok. 20 osób. LGD prowadzi też Muzeum Książki Kucharskiej i Kulinarnej.  
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FEDERACJA LGD MAŁOPOLSKA, Siedziba: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, tel. 660675601. Adres do 
korespondencji: ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa, tel. 787 917 005, biuro@federacjalgdmalopolska.pl 

LGD „Perły Beskidu Sądeckiego”, co roku organizuje międzynarodowy Festiwal Kultur Krajów Wyszehradzkich. 
Grupa „Między Dalinem i Gościbią” jest laureatem konkursu na najlepszą publikację o lokalnych i regionalnych 
kulinariach. Publikacja ta jest też dobrym przykładem współpracy LGD powiatu myślenickiego. Aktywne działania 
na rzecz promocji produktów lokalnych prowadzą też pozostali członkowie Federacji LGD Małopolska.    

LGD aktywnie działają na rzecz rozwoju infrastruktury rekreacyjno-turystycznej. Do końca 2019 r. wybudowano  
w Polsce 2795 nowych i zmodernizowano 1141 obiektów turystycznych i rekreacyjnych w ramach projektów 
składanych do LGD. Na terenie Grupy „Beskid Gorlicki” powstało Centrum Łucznictwa Tradycyjnego w Libuszy. 
Udostępniono też kilka tras pieszo-rowerowych. Wykonane zostało „Wirtualne Zwiedzanie Wybranych Atrakcji 
Turystycznych” zawierające ponad 500 wirtualnych panoram. To ważne rozwiązanie w sytuacji obecnej pandemii. 
LGD „Beskid Gorlicki” prowadzi proces budowania marki miejsca - zarejestrowało znak marki lokalnej 
KARPATNIG, którego posiadanie znaczyło będzie o unikatowej wartości, stworzyło aplikację mobilną pod 
tożsamą nazwą -  promującą region, wydarzenia i atrakcje turystyczne. Podobne marki lokalne działają na 
obszarach innych LGD.   

Lokalne Grupy Działania korzystają nie tylko ze środków EFRROW, co niewątpliwie należy rozpatrywać  
w kategoriach wartości dodanej podejścia Leader. Przykładowo: LGD „Korona Sądecka”, dzięki środkom z EFS, 
uruchomiła i z sukcesem prowadzi 5 przedszkoli i 3-oddziałowy żłobek. Łącznie opieką otoczonych jest ponad 
320 dzieci, a zatrudnienie w samym LGD to ponad 64 etaty.  
Gościniec 4 Żywiołów, dzięki środkom z Szwajcarsko-Polskiego programu Współpracy prowadzi jeden  
z największych w Polsce inkubatorów kuchennych, z którego korzystają osoby zainteresowane podjęciem 
działalności gospodarczej w zakresie produkcji żywności i napojów. LGD i Spółdzielnia Socjalna „Smaki 
Gościńca”, której LGD jest założycielem, aktywnie działają na rzecz produkcji, promocji i sprzedaży tradycyjnych 
produktów żywnościowych.  
LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” w ostatnich dwóch latach zrealizowała ze środków budżetowych 
województwa małopolskiego projekty dla dzieci i młodzieży, dorosłych, w tym osób starszych, na łączną kwotę 
około 450 tys. zł. 

Podejmowane są już prace nad nowym okresem finansowania z UE po 2020 r. Europejska sieć LGD ELARD 
postuluje realizację wielofunduszowych LSR na całych obszarach krajów Unii z wykorzystaniem minimalnej ilości 
środków z każdego Funduszu (ciało doradcze UE złożone z przedstawicieli samorządowych podmiotów 
publicznych zarekomendowało w ubiegłym roku by było to nawet 8%). W Polsce za udostepnieniem 4 funduszy 
na obszarze całego kraju przemawiają doświadczenia z dwóch województw, które stosują 4 fundusze obecnie. 
Zarówno władze samorządowe województw, jak i działające na ich terenie LGD wypowiadają się w sposób 
zdecydowanie pozytywny o kontynuacji obecnych działań. Potwierdzają to przeprowadzone w obu 
województwach specjalistyczne badania nt. RLKS. Stanowi to niewątpliwie jasną rekomendację dla zastosowania 
podejścia Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność na terenie całego kraju, w tym na obszarach miast, 
szczególnie ich obszarów wymagających rewitalizacji. Pozwoliłoby na to rozwój współpracy „miasto-wieś”.     

W nowym okresie programowania UE większy nacisk zostanie położony na działania w zakresie ochrony 
środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu. Jest to szczególnie ważne w województwie małopolskim 
charakteryzującym się najgorszą jakością powietrza w Polsce (wg raportu Airly) i jedną z najgorszych w Europie. 
Wg raportu Airly - obszary wiejskie mają bardziej zanieczyszczone powietrze niż miasta. Susza, jaka już teraz 
występuje w naszym kraju, a wg zapowiedzi ekspertów – w lecie spowoduje straszliwe skutki w przyrodzie  
i gospodarce, szczególnie w rolnictwie, wzywa nas do szybkich i radykalnych działań w zakresie przeciwdziałania 
zmianom klimatu. Te działania będą bardziej możliwe z udziałem środków z wielu funduszy, jak pokazują to 
doświadczenia z w/w województw czy z Czech.  

Lokalne Grupy Działania na trwałe wpisały się w krajobraz obszarów wiejskich. Potencjał, którym dysponują 
połączony z rosnącym zaufaniem i partnerskim wsparciem instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw, dają 
nadzieję na kontynuację prorozwojowych przedsięwzięć.  
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KOMUNIKAT DOTYCZĄCY TRYBU  
KONKURENCYJNEGO W RAMACH PROW 2014-2020

Zmiany we wszystkich działa-
niach/poddziałaniach PROW na 
lata 2014-2020, gdzie dotychczas 

obowiązywał konkurencyjny tryb wy-
boru wykonawców. 

Agencja Restrukturyzacji i  Moder-
nizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 
18.04.2020 r. weszła w  życie Ustawa 
z  dnia 16 kwietnia 2020 r. o  szczegól-
nych instrumentach wsparcia w związ-
ku z  rozprzestrzenianiem się wirusa 
SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmienia-
jąca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 
r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiej-
skich z udziałem środków Europejskie-
go Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020 (Dz. U. z  2020 r. poz. 
217 i 300). 

Zgodnie z art. 53 pkt 5 ww. ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2020 r. z dniem jej 
wejścia w życie (18.04.2020 r.) uchylo-
ne zostały przepisy dotyczące obowiąz-
ku stosowania konkurencyjnego trybu 
wyboru wykonawców dla działań/pod-
działań i pomocy technicznej realizowa-
nych w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

Tym samym we wszystkich działa-
niach/poddziałaniach PROW na lata 
2014-2020, gdzie dotychczas obowiązy-
wał konkurencyjny tryb wyboru wyko-
nawców, a także w pomocy technicznej 
ww. Programu przestaje on obowiązy-
wać z dniem 18.04.2020 r. 

W  związku z  powyższym, zgodnie 
z  obowiązującym stanem prawnym 
koszty kwalifikowalne, w  tym również 
te, których wartość przekracza równo-
wartość w  złotych kwoty 30 tys. euro, 
nie muszą być ponoszone w  wyniku 
wyboru wykonawców poszczególnych 
zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-
-finansowym operacji z  zachowaniem 
konkurencyjnego trybu ich wyboru. 
Ponadto informujemy, że z dniem wej-
ścia w życie przepisów zmienionej usta-
wy, tj. 18 kwietnia 2020 r. utraciło moc 
rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. 

w sprawie wyboru wykonawców zadań 
ujętych w zestawieniu rzeczowo-finan-
sowym operacji oraz warunków doko-
nywania zmniejszeń kwot pomocy oraz 
pomocy technicznej (Dz.U. poz. 396).

Powyższe ma również zastosowa-
nie do kosztów kwalifikowalnych po-
niesionych przed dniem wejścia w  ży-
cie ustawy z  dnia 16 kwietnia 2020 r. 
o szczególnych instrumentach wsparcia 
w związku z rozprzestrzenianiem się wi-
rusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695), tj. 
poniesionych do dnia 17 kwietnia 2020 
r., w przypadku postępowań o wypłatę 
pomocy lub pomocy technicznej lub 
postępowań o zwrot pomocy lub pomo-
cy technicznej, wszczętych przed dniem 
wejścia w  życie tej ustawy i  niezakoń-
czonych do dnia jej wejścia w życie.

W praktyce oznacza to, że:
 – od dnia 18 kwietnia 2020 r. Be-

neficjenci PROW 2014-2020 nie są 
obowiązani do przeprowadzenia postę-
powania w  sprawie konkurencyjnego 
wyboru wykonawców, tym samym nie 
są zobowiązani do zamieszczania zapy-
tania ofertowego na portalu ogłoszeń 
ARiMR, a  w  przypadku gdy zapytanie 
ofertowe zostało już zamieszczone na 
portalu ogłoszeń ARiMR nie są zobo-
wiązani do kontynuowania rozpoczęte-
go postępowanie zgodnie z dotychcza-
sowymi zasadami;

 – Beneficjenci PROW 2014-2020, 
którzy przeprowadzili postępowanie 
w  sprawie konkurencyjnego wyboru 
wykonawców i  ponieśli koszty kwali-
fikowalne objęte tym postępowaniem 
przed dniem wejścia w życie ww. usta-
wy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (przed 18 
kwietnia 2020 r.) i  jednocześnie złożyli 
wniosek o  płatność przed tym dniem, 
a postępowanie w sprawie wypłaty po-
mocy (ocena złożonego wniosku o płat-
ność przez dany podmiot wdrażający) 
nie zostało zakończone przed 18 kwiet-
nia 2020 r. również nie są obowiązani do 
stosowania konkurencyjnego trybu wy-
boru wykonawców. Tym samym złożo-
na przez nich dokumentacja w sprawie 
konkurencyjnego wyboru wykonaw-

ców nie będzie oceniana, a już ocenio-
na nie będzie brana pod uwagę podczas 
oceny wniosku o płatność;

 – Beneficjenci PROW 2014-2020, 
którzy przeprowadzili postępowanie 
w  sprawie konkurencyjnego wyboru 
wykonawców i  ponieśli koszty kwali-
fikowalne objęte tym postępowaniem 
przed dniem wejścia w życie ww. usta-
wy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (przed 18 
kwietnia 2020 r.) lub od tego dnia i jed-
nocześnie nie złożyli jeszcze wniosku 
o płatność, nie są obowiązani do składa-
nia dokumentacji z przeprowadzonego 
postępowania do oceny;

 – Beneficjenci PROW 2014-2020, 
którzy przeprowadzili postępowanie 
w  sprawie konkurencyjnego wyboru 
wykonawców i  ponieśli koszty kwali-
fikowalne objęte tym postępowaniem 
przed dniem wejścia w życie ww. usta-
wy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (przed 18 
kwietnia 2020 r.) lub od tego dnia i jed-
nocześnie złożyli wniosek o płatność od 
tego dnia, również nie są obowiązani do 
stosowania konkurencyjnego trybu wy-
boru wykonawców. Tym samym złożo-
na przez nich dokumentacja w sprawie 
konkurencyjnego wyboru wykonaw-
ców nie będzie oceniana, a już ocenio-
na nie będzie brana pod uwagę podczas 
oceny wniosku o płatność.

Powyższe wytyczne mają zastoso-
wanie również w odniesieniu do Bene-
ficjentów pomocy technicznej, w przy-
padku której ocena postępowania 
przeprowadzonego w konkurencyjnym 
trybie wyboru wykonawców (w  tym 
także postępowania przeprowadzone-
go na rzecz Beneficjenta przez Partnera 
KSOW) mogła być dokonywana rów-
nież na etapie oceny wniosku o przyzna-
nie pomocy technicznej. Oznacza to, że 
również dokumentacja ww. postępowań 
złożonych wraz z wnioskiem o przyzna-
nie pomocy technicznej nie będzie pod-
legała ocenie Agencji, a  w  przypadku 
postępowań przeprowadzonych, któ-
rych dokumentacja nie została dotych-
czas przekazana do Agencji – nie musi 
być już załączana do wniosków.
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PROJEKT GRANTOWY OFERTA REKREACYJNA – 
DOBRE PRAKTYKI

Wiele osób pyta nas, jakie zadania można realizować w ramach projektów grantowych. Zazwyczaj odpowiada-
my tak: „takie, które wynikają z potrzeb lokalnej społeczności i jednocześnie ją aktywizują”. Dotychczasowa 
współpraca z różnymi stowarzyszeniami, w tym kołami gospodyń wiejskich, ochotniczymi stażami pożarnymi 

ale z też gminnymi ośrodkami kultury, pokazała, że macie Państwo świetne pomysły i z powodzeniem wcielacie je w życie.
Pełni uznania, poniżej prezentujemy zadania, które są lub będą realizowane w ramach projektu granowego pn. Po-

szerzenie oferty rekreacyjnej na terenie LGD „KORONA SĄDECKA” – rozwój infrastruktury wraz z organizacją zajęć 
rekreacyjnych dla mieszkańców obszaru LGD. 

 
Tytuł zadania: „Zakup i  montaż 

siłowni zewnętrznej oraz wiaty w miej-
scowości Siołkowa Gmina Grybów 
wraz z  organizacją zajęć sportowych 
i  rekreacyjnych dla dzieci i  młodzieży 
z obszaru LGD Korona Sądecka”. 

Nazwa wnioskodawcy: Ochotni-
cza Straż Pożarna w Siołkowej.

Całkowita wartość zadania: 
28.900,00 zł.

Kwota grantu: 22.831,00 zł.
Działania: W  ramach zadania 

zostanie utworzona siłownia ze-
wnętrzna oraz wiata wraz z elemen-
tami małej architektury. Ponadto 
Grantobiorca przeprowadzi zajęcia 
z sportowe i rekreacyjne dla 100 dzie-
ci i młodzież w wieku 7-19 lat z ob-
szaru LGD„KORONA SĄDECKA” 
wraz z cateringiem i upominkami dla 
uczestników zajęć.

Okres realizacji: luty-wrzesień 
2020 r.

 
Tytuł zadania: „Pamiętając o prze-

szłości-tworzymy przyszłość” – oferta 
rekreacyjna dla mieszkańców obszaru 
LGD. 

Nazwa wnioskodawcy: Towarzy-
stwo Miłośników Kamionki Wielkiej.

Całkowita wartość zadania: 
20.500,00 zł.

Kwota grantu: 16.195,00 zł.
Działania: W ramach zadania zo-

staną zorganizowane dwie wyciecz-
ki dla 50 mieszkańców Gminy Ka-
mionka Wielka: wyjazd do Winnicy 
w  Chodorowej i  Browaru w  Siołko-
wej („Trasa winem i piwem płynąca”) 
oraz wyjazd Szlakiem Architektury 
Drewnianej w Małopolsce z obszaru 
LGD (Królowa Górna-Bogusza-Bin-
czarowa-Kąclowa-Krużlowa Wyżna 

(„Na Szlaku Architektury Drewnia-
nej”).

Ponadto w  ramach realizacji 
przedmiotowego zadania Granto-
biorca zorganizuje 4 warsztaty dla 
30 osób (dzieci, młodzież, seniorzy) 
z  terenu Gminy Kamionka Wielka. 
Pierwsze warsztaty nastawione będą 
na przekazanie wiedzy i  umiejęt-
ności z  zakresu lepienia pierogów. 
Kolejne warsztaty poświęcone będą 
wypiekaniu ciast, ciasteczek i  tortów 
oraz ich dekoracji. Podczas trzecich 
warsztatów przygotowane będą po-
trawy z ziemniaka. Ostatnie warszta-
ty będą zwieńczeniem projektu, pod-
czas których uczestnicy zaprezentują 
swoje umiejętności zdobyte w czasie 
warsztatów i wraz z KGW przygotu-
ją wspólną degustację wytworzonych 
specjałów oraz ich promocje podczas 
imprezy plenerowej z udziałem spo-
łeczności lokalnej.

Okres realizacji: luty-październik 
2020 r.

 
Tytuł zadania: Rozszerzenie oferty 

rekreacyjnej wśród mieszkańców Gmi-
ny Chełmiec.

Nazwa wnioskodawcy: Stowarzy-
szenie Klub Seniora Pogodna Jesień 
w Librantowej

Całkowita wartość zadania: 
36.285,00 zł.

Kwota grantu: 29.000,00 zł.
Działania: W ramach przedmio-

towego zadania Grantobiorca za-
planował rozszerzenie oferty rekre-
acyjnej dla 50-cio osobowej grupy 
seniorów z Gminy Chełmiec. Reali-
zacja obejmować będzie następują-
ce zajęcia rekreacyjne: wyjazdy na 
basen wraz z zajęciami z gimnastyki 

i  trening nordic walking z  instruk-
torem; wyjazd do gospodarstwa pa-
siecznego „Bartnik” do Stróż wraz 
z  prelekcją nt. „Zmiana klimatu, 
jako przyczyna i konsekwencja pro-
cesu zamierania pszczół oraz wpły-
wu na życie człowieka”; organizacja 
ogniska wraz z  treningiem nordic 
walking, organizacja wydarzenia 
„Taniec, jako forma rekreacji dla se-
niorów” – z występem zespołu regio-
nalnego oraz organizacja wyjazdu 
edukacyjno – integracyjnego do Go-
spodarstwa Pasiecznego w  Piątko-
wej, w ramach którego przewidziano 
warsztaty wyrobu świec, warsztaty 
jogi i warsztaty z  rękodzieła (malo-
wanie na torbach bawełnianych lub 
malowanie na szkle lub ręczne wy-
konanie ozdób). Zaplanowano rów-
nież posiłek dla uczestników z  wy-
korzystaniem zdrowych produktów 
regionalnych i lokalnych.

Okres realizacji: luty-październik 
2020 r.

Tytuł zadania: „Niebo nad nami” 
– Doposażenie obserwatorium astro-
nomicznego i  organizacja zajęć oraz 
obserwacji nocnego nieba.

Nazwa wnioskodawcy: Gminny 
Ośrodek Kultury w Chełmcu.

Całkowita wartość zadania: 
37.559,97 zł.

Kwota grantu: 29.900,00 zł.
Działania: W  ramach realizacji 

projektu, Grantobiorca zaplanował 
cztery działania. Działanie pierwsze 
będzie polegało na zorganizowaniu 
zajęć dla 20 osób (dzieci i młodzież) 
z obszaru LGD „KORONA SADEC-
KA”) o  tematyce astronomicznej, 
połączonych z  przeprowadzaniem 
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eksperymentów. Działanie drugie 
obejmować będzie organizację Dnia 
Naukowców dla 100 osób z  terenu 
LGD, który zorganizowany zostanie 
w  ASTRO CENTRUM CHEŁMIEC 
– dzieci młodzież oraz seniorzy 
będą mogli zwiedzić obserwato-
rium i  w  czynny sposób uczestni-
czyć w eksperymentach przeprowa-
dzanych w  czasie tego wydarzenia. 
Działanie trzecie obejmuje organi-
zację nocnej plenerowej obserwa-
cji nieba dla 80 osób z terenu LGD, 
w  czasie której będzie można obej-
rzeć więcej zjawisk i  obiektów niż 
w obserwatorium. Natomiast działa-
nie czwarte obejmuje zakup specjali-
stycznego sprzętu astronomicznego 
celem doposażenia obserwatorium 
astronomicznego i  który będzie 
również wykorzystywany w  ramach 
planowanego do utworzenia Kółka 
Astronomicznego dla dzieci i  mło-
dzieży z  obszaru LGD „KORONA 
SĄCECKA”.

Okres realizacji: luty-październik 
2020 r.

Tytuł zadania: Biesiada Sądecka – 
rekreacja historyczna na obszarze LGD 
„Korona Sądecka”. 

Nazwa wnioskodawcy: Stowarzy-
szenie Aktywni Razem w Chełmcu.

Całkowita wartość zadania: 
27.375,00 zł.

Kwota grantu: 21.885,00 zł.
Działania: W  ramach zadania 

Grantobiorca zaplanował spektakl 
historyczny/ biesiadę pt.: „Dawno, 
dawno temu na ziemi sądeckiej…”: 
– przedstawienie życia w  grodzie 
warownym w  czasach średniowie-
cza. Miejscem biesiady będzie Gród 
Warowny Stara Baśń w  Grybowie. 
Spektakl będzie się składał z  pakie-
tów nazywanych „lekcjami żywej hi-
storii” połączonej z  archeologią eks-
perymentalną:
1. Pakiet 1 – Życie pana na zamku 

(przy udziale animatorów w stro-
jach z  epoki będzie ukazane co-
dzienne życie kasztelana grodu). 
Spacer po ogrodzie warownym, 
gdzie przy pomocy animatorów 
będzie ukazane życie codzienne 
kasztelana grodu (co jadał – po-

kazy pieczenia chleba, pokazy 
wypieku podpłomyków, pokazy 
wędzenia mięsiwa, ryb; co pijał 
– pokazy przyrządzania zakwasu 
chlebowego, przybliżenie pro-
dukcji piwa średniowiecznego, 
sycenie miodów; czym się leczył 
– wykład i pokazy zielarstwa, śre-
dniowiecznej medycyny; w co się 
ubierał – pokaz strojów kasztela-
na; jego oręż – pokaz oręża śre-
dniowiecznego).

2. Pakiet 2 – Czasy miecza i topora 
(ćwiczenia rycerskie połączone 
z  turniejami).Wykład na temat 
oręża średniowiecznego plus wy-
stawa oręża średniowiecznego 
i mini turniej rycerski.

3. Pakiet 3 – Życie obozowe śre-
dniowiecza. Pokazanie średnio-
wiecznego obozowiska rycerskie-
go (rozbicie kilu namiotów wraz 
z  wyposażeniem typu: kuchnia 
średniowiecza, zbrojownia, lego-
wiska do spania, życie codzienne 
podczas wyprawy wojennej).

4. Pakiet 4 – Warsztaty z  przygro-
dowymi rzemieślnikami. Pokazy 
rzemieślników ginących zawo-
dów: piekarz, garncarz, ceramik, 
drukarz.

5. Pakiet 5 – Zabawy plebejskie. Po-
kazy zabaw okresu średniowie-
cza. Grupa animatorów będzie 
wciągała widzów w  różnorakie 
zabawy średniowieczne typu: 
walka na równoważni, bieg kata, 
narty średniowieczne, turniej ko-
pistów i turniej łuczniczy.

6. Pakiet 6 – Pokazy strojów i  tań-
ca przy muzyce średniowiecznej. 
Przedstawienie rysu historycz-
nego mody średniowiecznej. 
Przebranie części uczestników 
w  stroje średniowieczne. Nauka 
w formie zabawy tańców z epoki 
średniowiecza.

7. Pakiet 7 – Biesiada (degustacja 
jadła średniowiecznego: chleb 
z  pieca, wędzone mięsiwa, dzi-
czyzna z  rożna, transport). 
Uczestnicy spektaklu będą mogli 
brać czynny udział w niektórych 
zajęciach, np. praca z rzemieślni-
kami, pomoc przy wypieku chle-
ba, wędzeniu, wytwarzaniu masła 

itp., tańcach i  zabawach plebej-
skich oraz przebierać się w stroje 
z epoki.
Ponadto w ramach projektu Gran-

tobiorca zaplanował sporządzenie 
dokumentacji audiowizualnej z  bie-
siady (zdjęcia i  film), które zostaną 
umieszczone w ramach galerii z wy-
darzenia na stronach internetowych 
Grantobiorcy i LGD „KORONA SA-
DECKA”.

Okres realizacji: luty-sierpień 
2020 r.

Tytuł zadania: Zajęcia rekreacyj-
ne dla dzieci i  młodzieży z  obszaru 
LGD „Korona Sądecka” w postaci na-
uki gry na instrumentach dętych za-
kończone spotkaniem integrującym 
mieszkańców.

Nazwa wnioskodawcy: Towarzy-
stwo Miłośników Muzyki, Mystków-
-Mszalnica.

Całkowita wartość zadania: 
37.500,00 zł.

Kwota grantu: 30.000,00 zł.
Działania: W  ramach projektu 

zaplanowano warsztaty dla 27 osób 
w wieku od 8 – 17 lat z obszaru LGD 
„KORONA SĄDECKA” w  zakresie 
nauki gry na perkusji, gry na klar-
necie, gry na saksofonie, gry na fle-
cie, gry na trąbce, gry na sakshornie, 
gry na waltorni, gry na puzonie oraz 
zajęcia umuzykalniające. Ponadto 
Grantobiorca zaplanował spotkanie 
integracyjne dla 500 osób z  obsza-
ru LGD „KORONA SADECKA” – 
wspólna biesiada połączona będzie 
z prezentacją umiejętności nabytych 
przez uczestników zajęć wraz z  po-
częstunkiem.

Okres realizacji: luty-październik 
2020 r.

 
Opisane wyżej zadania realizowa-

ne są w  ramach umowy Nr 01363-
6935-UM0620117/19 zawartej przez 
LGD „KORONA SĄDECKA” z  Sa-
morządem Województwa Małopol-
skiego w  dniu 02.12.2019 r. Działa-
nie: „Poszerzenie oferty rekreacyjnej 
na terenie LGD „KORONA SĄDEC-
KA” – rozwój infrastruktury wraz 
z  organizacją zajęć rekreacyjnych 
dla mieszkańców obszaru LGD”.
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MYSTKOWIANIE Z POMOCĄ  
W WALCE Z KORONAWIRUSEM

Zespół Regionalny Mystkowianie przyłączył się do 
ogólnopolskiej akcji #hot16challenge2, która na 
celu walkę z pandemią koronawirusa. Do wyzwania 

polegającego na nagraniu klipu i nominowaniu kolejnych 
osób do akcji, które mają stworzyć swój kawałek zachęcił 
zaprzyjaźniony Zespół Regionalny Magurzanie.

Druga edycja legendarnej rapowanej akcji to nie tylko 
nagrywanie muzyki, ale również pomoc w walce z korona-
wirusem. Wraz z #hot16challenge2 ruszyła zbiórka – „Beef 
z  koronawirusem #hot16challenge” dla Siepomga.pl Za-
równo nominowani jak i fani mogą wpłacać pieniądze na 
pomoc pracownikom służby zdrowia w walce z pandemią. 
Zbiórka jest dostępna pod adresem: http://siepomaga.pl/
hot16challenge.

Pierwszy lachowski challenge powstał przy zaangażo-
waniu członków Zespołu Regionalnego Mystkowianie. 
W  zdecydowanej większości solistami zostali najstarsi 
członkowie Zespołu. Tłem klipu jest Sądecki Park Etno-
graficzny oraz krajobrazy Mystkowa. Za opracowanie mu-
zyczne odpowiada Anna Wiktor, a  za tekst oraz teledysk 
Patrk Rutkowski. Zespoł rzucil teraz wyzwanie Zespołowi 
Regionalnemu Mszalniczanie, ZPiT Kurpie Zielone oraz 
Lachersom.

Zapraszamy do obejrzenia:
https://www.youtube.com/watch?v=OzqkriBe2y8&fbc-

lid=IwAR3dp-5kkFQY8v1HWos2m6Htmv-n13hw_6wnm
JBodQyauXk0kenIyYVHH1Q
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PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

LP. Wnioskodawca Tytuł operacji 
Całkowita 

wartość  
projektu

Kwota dotacji Gmina Miejscowość 

1 Tokarczyk
Andrzej

Rozpoczęcie i  rozwój działalności go-
spodarczej w zakresie kamieniarstwa bu-
dowlanego poprzez zakup specjalistycz-
nych maszyn i urządzeń

74476,50 60000,00 Chełmiec Piątkowa

3 Król 
Kasper

Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości po-
przez utworzenie nowej działalności go-
spodarczej pn. SODOBLAST

63121,00 60000,00 Chełmiec Naściszowa

4 Płachta 
Jakub

Utworzenie nowego podmiotu gospo-
darczego pn. ,,Eco-Steam" świadczącego 
innowacyjne mobilne usługi w  zakresie 
czyszcenia i dezynfekcji za pomocą pary 
wodnej i ozonu

60000,00 60000,00 Chełmiec Chełmiec

5 Susuł 
Maria

Wsparcie rozwoju lokalnej przedsię-
biorczości poprzez utworzenie nowej 
działalności gospodarczej świadczącego 
innowacyjne usługi w zakresie produkcji 
mebli ze stali 

60879,33 60000,00 Chełmiec Naściszowa

6 Damian 
Grebla

Utworzenie nowego podmiotu gospo-
darczego świadczącego usługi mechaniki 
samochodowej w miejscowości Stróże

71000,00 60000,00 Gmina  
Grybów Stróże

7 Zygmunt 
Siembieda

Zakup niezbędnych maszyn i  narzędzi 
celem uruchomienia innowacyjnego za-
kładu stolarskiego w Chełmcu

60000,00 60000,00 Chełmiec Chełmiec

8 Artur 
Olech

Rozpoczęcie działalności gospodarczej 
w  zakresie usług fotograficznych z  ele-
mentem promocji gmin obszaru LGD 
"KORONA SĄDECKA"

60000,00 60000,00 Gmina  
Grybów

Krużlowa 
Niżna

9
Adam 
Stanisław
Michalik

Utworzenie nowej działalności gospo-
darczej na obszarze LGD "KORONA 
SĄDECKA" w  zakresie innowacyjnych 
usług szkoleniowych i programowania IT

58238,84 60000,00 Kamionka 
Wielka

Kamionka 
Wielka

10
Bartosz
Artur 
Romaniak

Utworzenie nowej działalności gospo-
darczej polegającej na projektowaniu 
i sprzedaży specjalistycznych, innowacyj-
nych - ergonomicznych biurek dla graczy  

60000,00 60000,00 Chełmiec Chełmiec

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

LP. Wnioskodawca Tytuł operacji 
Całkowita 

wartość 
projektu

Kwota dotacji Gmina Miejscowość 

1

Kocemba 
Urszula, 
Ośrodek 
Hipoterapii 
i Jeździectwa 
Tara

Poprawa konkurencyjności firmy Ko-
cemba Urszula Ośrodek Hipoterapii i Jeź-
dziectwa TARA poprzez budowę lonżow-
nika dla koni

243286,00 132600,00 Kamionka 
Wielka

Kamionka 
Wielka

3
Gardi 
1 Paulina 
Kościółek

Rozwój firmy Gardi1 Paulina Kościółek 
poprzez zakup sprzętu oraz zwiększenie 
zatrudnienia

533053,71 265501,00 Chełmiec Chełmiec

Poniżej prezentujemy Mapę projektów wraz z opisem poszczególnych działań. Tym samym zachęcamy do korzystania z 
dofinansowań oraz do współpracy z LGD „Korona Sądecka”.

Magazyn Lokalny Korony Sądeckiej • Nr 22 (czerwiec) 2020
11



MAPA

Legenda:

 Podejmowanie działalności gospodarczej

 Rozwijanie działalności gospodarczej

 Infrastruktura ogólnodostępna i niekomercyjna

 Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych
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INFRASTRUKTURA OGÓLNODOSTĘPNA I NIEKOMERCYJNA

LP. Wnioskodawca Tytuł operacji 
Całkowita 

wartość 
projektu

Kwota 
dotacji Gmina Miejscowość 

1 Gmina
Chełmiec

Budowa i zakup infrastruktury rekre-
acyjnej dla turystów oraz mieszkań-
ców obszaru LGD Korona Sądecka  

631087,66 356442,68 Gmina 
Chełmiec

Wola Kurowska 
Świniarsko, 
Wielopole, 

Klimkówka, 
Kurów, Wola 

Kurowska

2
Towarzystwo 
Miłośników 
Kamionki Wielkiej

Utworzenie centrum turystyczno- 
rekreacyjnego na terenie gminy Ka-
mionka Wielka

266447,72 266447,72 Kamionka 
Wielka

Kamionka 
Wielka

3 Gmina Grybów
Budowa obiektów infrastruktury re-
kreacyjnej na obszarze LGD w  miej-
scowościach Chodorowa i Stara Wieś

956226,11 417592,00 Gmina 
Grybów

Chodorowa, 
Stara Wieś

4 Gmina 
Kamionka Wielka

Rozwój infrastruktury turystycznej 
poprzez budowę obiektów małej ar-
chitektury na terenie gminy Kamion-
ka Wielka  - utworzenie 2 siłowni ze-
wnętrznych

104793,93 66679,00 Kamionka 
Wielka

Kamionka 
Wielka

5 Gmina
Chełmiec

Budowa siłowni plenerowej w  miej-
scowości Klimkówka na terenie LGD 
"KORONA SĄDECKA"

150738,00 90974,00 Chełmiec Klimkówka

6
Fundacja Pomocy
Osobom
Niepełnosprawnym 

Budowa ogólnodostępnego placu za-
baw w miejscowości Stróże 66091,00 zł 66091,00 Gmina 

Grybów Stróże

7

Rzymskokatolicka
Parafia 
p.w. Narodzenia 
NMP w Krużlowej

Przebudowa placu rekreacyjnego 
w miejscowości Krużlowa Wyżna 307500,00 299998,00 Gmina 

Grybów
Krużlowa 

Wyżna

8 Gminny Ośrodek
Kultury w Chełmcu

Budowa placu zabaw oraz adaptacja 
poddasza na cele kulturowe na obsza-
rze LGD Korona Sądecka

316483,00 Chełmiec Mała Wieś

9

Parafia Rzymsko-Kato-
licka 
w Binczarowej p.w. Św. 
Stanisława B.M

Renowacja pomnika na Cmentarzu 
Wojskowym nr 127 z czasów I Wojny 
Światowej

82961,00 82961,00 Gmina 
Grybów Binczarowa

10 Gmina Chełmiec Budowa świetlicy w  miejscowości 
Klimkówka 968215,27 246761,00 Chełmiec Klimkówka

11 Gmina Grybów
Rozwój oferty rekreacyjnej poprzez 
budowę parku liniowego w  miejsco-
wości Ptaszkowa

365025,00 232265,00 Gmina 
Grybów Ptaszkowa

12 Gmina Chełmiec Rozwój infrastruktury rekreacyjnej 
na terenie Gminy Chełmiec 770048,53 482867,00 Chełmiec Chełmiec

TWORZENIE LUB ROZWÓJ INKUBATORÓW  
PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO PRODUKTÓW ROLNYCH

LP. Wnioskodawca Tytuł operacji Całkowita wartość 
projektu

Kwota 
dotacji Gmina Miejscowość 

1
Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno Usługowe 
Eleonora Krzyżak

Utworzenie inkubatora 
przetwóstwa lokalnego 
produktów rolnych

831453,66 488900,00 Gmina 
Grybów Chodorowa
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ZAGADNIENIA I PYTANIA ZGŁOSZONE  
PRZEZ BENEFICJENTÓW DO SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

LP. PYTANIE STANOWISKO SW
1. ZASADA KONKURENCYJNOŚCI Rezygnacja z zasady konkurencyjności a racjonalność ponoszenia wydatków – czy są jakieś 

rekomendacje dla beneficjentów w tym zakresie? W dniu 18.04.2020 r. weszła w życie ustawa 
z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrze-
nianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. ustawę z dnia 20 lutego 
2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300). 
Zgodnie z art. 53 pkt 5 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. z dniem jej wejścia w życie 
(18.04.2020 r.) uchylone zostały przepisy dotyczące obowiązku stosowania konkuren-
cyjnego trybu wyboru wykonawców dla działań/poddziałań i pomocy technicznej reali-
zowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Tym 
samym we wszystkich działaniach/poddziałaniach PROW na lata 2014-2020, w których 
dotychczas obowiązywał konkurencyjny tryb wyboru wykonawców, a także w pomocy 
technicznej, przestaje on obowiązywać z dniem 18.04.2020 r. 
Biorąc pod uwagę powyższe beneficjenci, którzy nie są zobowiązani do stosowania 
ustawy Prawo zamówień publicznych, nie mają obowiązku wyłanianie wykonawców 
w trybie konkurencyjnym.
Poniżej link do strony na której został zamieszczony komunikat w przedmiotowym za-
kresie – zostały tam zamieszczone opis szczegółowych sytuacji, które mogą wystąpić 
w trakcie realizacji operacji i kiedy można odstąpić od wyboru wykonawców w trybie 
konkurencyjnym. https://www.prow.malopolska.pl/wiadomosci/komunikat-dotyczacy-
trybu-konkurecyjnego-w-ramach-prow-2014-2020 Dla beneficjentów, którzy nie są 
zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, nie został określony 
sposób wyboru wykonawców. 
Należy jednak pamiętać, że na etapie oceny wniosku o płatność będzie badana racjo-
nalność kosztów, czyli beneficjent powinien jednak przeprowadzić np. rozeznanie 
rynkuw celu uzyskania oferty, która będzie potwierdzać, że koszty są uzasadnione 
ekonomicznie, a ceny zakupionych towarów, czy też zrealizowanych usług nie odbie-
gają znacznie od cen rynkowych.
W razie dalszych wątpliwości proszę o kontakt tel. 12 29 90 623 lub 728 485 523.

2. PREMIA:Wnioskodawca podpisał końcem roku 
umowę o dofinansowanie oraz otrzymał I transzę 
dofinansowania. Wniosek o wypłatę II transzy ma 
złożyć do końca bieżącego roku. Operacja polega 
na stworzeniu obiektu noclegowego. Czy Wnio-
skodawca może skorzystać z  pomocy rządowej 
w ramach tarczy, a dokładnie z "wakacji od ZUS"? 
Czy z takiej pomocy mogą korzystać beneficjenci 
będący w trakcie realizacji operacji?

Zgodnie z pismem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi beneficjenci Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich mają możliwość skorzystania z  3 miesięcznego zwolnienia 
w opłacaniu składek ZUS (marzec, kwiecień, maj 2020 roku) niezależnie od momen-
tu, na jakim etapie realizacji projektu się znajdują. Jedynym warunkiem jest oczywiście 
spełnienie wymagań, jakie muszą spełnić beneficjenci, by otrzymać pozytywną opinię 
w tym zakresie od ZUS. Zgodnie z zapisami tzw. Tarczy antykryzysowej, przedsiębior-
cy korzystający w ramach realizacji operacji „Podejmowanie działalności gospodarczej” 
z tzw. „ulgi na start” oraz Ci, którzy zgłosili się do ubezpieczeń dobrowolnie nie mogą 
skorzystać z tzw. „Wakacji od ZUS”. 

3. PREMIACzy beneficjenci którzy zrealizowali 
operację i są na etapie okresu trwałości projektu 
mogą korzystać z  "wakacji od ZUS". Czy okres 
trwałości projektu zostanie wydłużony o  okres, 
w  którym nie były odprowadzane składki do 
ZUS? Czy beneficjenci, którzy spełniają warun-
ki do skorzystania z  "wakacji od ZUS" zgodnie 
z  przepisami krajowymi, będą musieli przed-
stawić dokumenty w  SW, że taka pomoc w  ich 
przypadku była konieczna? Czy SW może uznać, 
że obecna sytuacja nie wpłynęła negatywnie na 
sytuację beneficjenta i  skorzystanie z  wakacji 
składkowych było nieuzasadnione?

Beneficjenci, którzy znajdują się na etapie związania z celem również mogą skorzystać 
z tzw. ”wakacji od ZUS”. W związku z faktem, że zawieszenie w opłacaniu składek ZUS 
nie jest równoznaczne z brakiem podlegania tym ubezpieczeniom społecznym, dlatego 
też nie można traktować nieopłacania składek ZUS przez beneficjenta, jako nie wykona-
nia zobowiązania umownego. Tym samym SWM nie ma podstaw do wydłużania zobo-
wiązania umownego w tym zakresie. Beneficjent powinien poinformować o zaistniałej 
sytuacji samorząd województwa. Samorząd Województwa Małopolskiego nie będzie 
negował decyzji podjętych przez inny organ odpowiedzialny merytorycznie za wydanie 
opinii w tym zakresie. 

4. PREMIACzy jest możliwe zawieszanie działalno-
ści gospodarczej?

Tak. Zgodnie z pismem otrzymanym od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
5 maja 2020 roku w  przypadku skorzystania z  prawa do zawieszania działalności go-
spodarczej w ramach operacji związanych z działalnością gospodarczą, czy tow trakcie 
realizacji operacji, czy to w okresie związania z celem zobowiązanie umowne również 
nie ulegnie wydłużeniu. 
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LP. PYTANIE STANOWISKO SW
5. PREMIACzy w  obecnej sytuacji beneficjenci 

będą ponosić konsekwencje za niezrealizowanie 
co najmniej 30% wartości określonych w bizne-
splanie?

Aktualnie zobowiązanie umowne w zakresie 30% ilości lub wartości wykonanych usług jest 
weryfikowane przez Samorząd Województwa Małopolskiego zgodnie z  obowiązującymi 
przepisami. Czyli za niewykonanie tegoż zobowiązania beneficjentowi grozi wypowiedzenie 
zawartej z SW umowy o przyznaniu pomocy. Oczywiście beneficjent może skorzystać z zapi-
sów par. 14 umowy dot. siły wyższej, jednakże składając wniosek będzie musiał udokumento-
wać że stan epidemii uniemożliwił mu w ciągu roku od dnia wypłaty pomocy zrealizowanie 
zobowiązania umownego. Zwolnienie ze zobowiązania lub czasowe jego zwolnienie ze zobo-
wiązania będzie zależało również od rodzaju działalności, jaką wykonuje. Po wejściu w życie 
rozporządzenia wykonawczego, które jest w fazie projektowania przez IZ (mówimy tutaj o 1 
m-cu lub 1,5 m-ca) prawdopodobnie zobowiązanie to dla beneficjentów zostanie uchylone, 
ale do tego momentu wiążące są obecnie obowiązujące przepisy prawa.

6. ROZWÓJCzy Beneficjenci którym w znacznym 
stopniu spadły przychody będą mogli zwolnić 
pracownika zatrudnionego w  ramach projektu? 
Czy tacy beneficjenci będą mogli być zwolnieni 
z obowiązku utrzymania istniejących miejsc pra-
cy zadeklarowanych podczas składania WOD?

W takiej sytuacji beneficjent zgodnie z par. 16 może wystąpić do Samorządu Wojewódz-
twa Małopolskiego z wnioskiem o czasowe zwolnienie ze zobowiązania argumentując 
to aktualną sytuacją, w  jakiej znalazła się działalność gospodarcza prowadzona przez 
beneficjenta. Wniosek powinien mieć odwołanie do rozporządzeń wykonawczych, które 
wstrzymują działalność niektórych przedsiębiorstw lub przedstawić dokumenty obra-
zujące, jak stan epidemii wpłynął negatywnie na sytuację finansową firmy, np. obrót ze 
stycznia lub lutego w porównaniu z obrotem firmy w miesiącu marcu, kwietniu lub maju. 
Każdorazowo wniosek taki będzie podlegał weryfikacji prze Radcę prawnego UMWM. 

7. ROZWÓJCzy w  obecnej sytuacji beneficjenci 
będą ponosić konsekwencje za niezrealizowanie 
co najmniej 30% wartości określonych w bizne-
splanie?

Aktualnie zobowiązanie umowne w zakresie 30% ilości lub wartości wykonanych usług jest 
weryfikowane przez Samorząd Województwa Małopolskiego zgodniez obowiązującymi 
przepisami. Czyli za niewykonanie tegoż zobowiązania beneficjentowi grozi wypowiedzenie 
zawartej z SW umowy o przyznaniu pomocy. Oczywiście beneficjent może skorzystać z zapi-
sów par. 16 umowy dot. siły wyższej, jednakże składając wniosek będzie musiał udokumen-
tować, że stan epidemii uniemożliwił mu w ciągu roku od dnia wypłaty pomocy zrealizować 
zobowiązanie umowne. Zwolnienie ze zobowiązania lub czasowe jego zwolnienie z zobo-
wiązania będzie zależało również od rodzaju działalności jaką wykonuje. Po wejściu w życie 
rozporządzenia wykonawczego, które jest w fazie projektowania przez IZ ( mówimy tutaj o 1 
m-cu lub 1,5 m-ca) prawdopodobnie zobowiązanie to dla beneficjentów zostanie uchylone, 
ale do tego momentu obowiązują nas obecnie obowiązujące przepisy prawa. 

8. ROZWÓJBeneficjentka skorzystała z  dofinan-
sowania na założenie działalności gospodarczej 
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdraża-
nie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020 i we wrześniu 2018 roku podpisała umowę 
i  założyła działalność?W  lipcu 2019 otrzymałam 
ostatnią transzę. Końcem września 2019 urodzi-
łam dziecko i  aktualnie przebywam na urlopie 
macierzyńskim. Będąc w zaawansowanej ciąży za-
trudniłam pracownika, ponieważ będąc na choro-
bowym i później na urlopie macierzyńskim, zgod-
nie z  umową dofinansowania mam obowiązek 
płacenia składek. Chciałabym uzyskać odpowiedź 
na pytanie, czy w obecnej sytuacji mogę zwolnić 
pracownika nie tracąc dofinansowania? Moja fir-
ma to działalność fotograficzna i od połowy mar-
ca straciłam wszystkie zlecenia. Dodatkowo część 
zleceń zarezerwowanych z wyprzedzeniem takich, 
jak reportaże ślubne i inne imprezy okolicznościo-
we zostały przeniesione na odległe terminy lub 
odwołane. W tej chwili nie mam przychodu i nie 
wiadomo kiedy sytuacja wróci do normy. Z tego 
powodu nie mam środków na wypłatę dla pra-
cownika. Dodam, że oprócz własnej działalności 
byłam również zatrudniona u innego pracodawcy 
(miałam wrócić do pracy po macierzyńskim) lecz 
w marcu rozwiązaliśmy umowę, ponieważ zawie-
sił on swoją działalność i  tym samym straciłam 
kolejne źródło utrzymania. Proszę o  informację 
czy zostały już przez Urząd opracowane rozwią-
zania w takiej sytuacji jak moja. Jeżeli nie – pro-
szę o informacje w jaki sposób mogę ubiegać się 
o  zmianę zapisu w  umowie o  dofinansowanie, 
dzięki któremu będę mogła zwolnić pracownika 
bez tracenia dofinansowania.

W takiej sytuacji beneficjent zgodnie z par. 14 może wystąpić do Samorządu Wojewódz-
twa Małopolskiego z wnioskiem o czasowe lub całkowite zwolnienie ze zobowiązania 
argumentując to aktualną sytuacją, w  jakiej znalazła się działalność gospodarcza pro-
wadzona przez beneficjenta. Wniosek powinien mieć odwołanie do rozporządzeń wy-
konawczych, które wstrzymują działalność niektórych przedsiębiorstw lub przedstawić 
dokumenty obrazujące, jak stan epidemii wpłynął negatywnie na sytuację finansową fir-
my np. obrót ze stycznia lub lutego w porównaniu z obrotem firmy w miesiącu marcu, 
kwietniu lub maju. Każdorazowo wniosek taki będzie podlegał weryfikacji prze Radcę 
prawnego UMWM. Oczywiście beneficjent może również skorzystać z rozwiązań jakie 
daje mu tarcza antykryzysowa w zakresie utrzymania miejsca pracy. 
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LP. PYTANIE STANOWISKO SW
9. PODPISANIE UMÓW O DOFINANSOWANIE 

W związku z  licznymi pytaniami beneficjentów 
o termin zawarcia umów o przyznanie pomocy, 
dotycząca wniosków które zostały pozytywnie 
rozpatrzone w okresie03-04.2020, zwracamy się 
z prośbą o  informację w  jakim terminie możli-
we jest zawarcie umów które obecnie mają status 
„Umowa w przygotowaniu” ?

Raz jeszcze wyjaśniamy, iż wzory umów, którymi dysponujemy są niezgodnez obo-
wiązującymi przepisami. IZ PROW w piśmie z dnia 23 kwietnia br. potwierdziła, iż 
„…wdrożenie tej zmiany ustawy wymaga od ARiMR przygotowania (we współpracy 
z podmiotami wdrażającymi) nowych formularzy umów o przyznaniu pomocy lub 
przygotowania uniwersalnego formularza zmiany umowyo przyznaniu pomocy…”. 
Niestety do chwili obecnej nie otrzymaliśmy ani nowych wzorów umów, ani wzoru 
uniwersalnego aneksu. Wg informacji uzyskanych z IZ PROW powinny być gotowe 
za około tydzień. Jak tylko je otrzymamy, zostaną państwo i beneficjenci o  tym po-
wiadomieni.

10. ZOBOWIĄZANIE DO REALIZACJI OPERA-
CJI W OKREŚLONYM TERMINIE 

Mając na uwadze zapisy art. 67b ust.3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 o wspieraniu roz-
woju obszarów wiejskich z  udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020, wprowadzone ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczegól-
nych instrumentach wsparciaw związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CIV-2 
(Dz.U  poz.695), Samorząd Województwa Małopolskiego ma możliwość przesunięcia 
terminów zobowiązań wynikających z  umowyo przyznaniu pomocy, np. wydłużenie 
terminu na złożenie wniosku o płatność, które mają być spełnione w terminie przewi-
dzianym na realizację operacji, np. w terminie 24 m-cy od dnia zawarcia umowy, jednak 
nie później niż do 31 grudnia 2022 roku. Oznacza to, że SWM może wyrazić zgodę na 
przesunięcie terminu złożenia wniosku o płatność powyżej 24 miesięcy, gdyż przywo-
łany na wstępie przepis uchyla rygor zachowania realizacji operacji przez beneficjenta 
w  okresie 24 m-cy od podpisania umowy o  przyznaniu pomocy. Ponadto, w  obecnej 
sytuacji, istnieje możliwość przesunięcia 3-miesięcznego terminu na złożenie wniosku 
o płatność pośrednią, wynikającego z rozporządzenia, w ramach zakresu Podejmowania 
działalności gospodarczej. W przypadku podziałania 19.2 prośby beneficjentów powin-
ny zawierać opinię organu decyzyjnego LGD, jeżeli były punktowane w  tym zakresie. 
Rada LGD powinna mieć na uwadze, że Beneficjent nie ponosi winy za stan epidemii 
występujący w  naszym kraju, a  więc wydaje się, że nie powinna dokonywać zmiany 
punktacji dla danego kryterium, jeżeli kryterium to nie może być zrealizowane przez 
beneficjenta z powodu Covid-19. 

11. ZOBOWIĄZANIE DO REALIZACJI OPERA-
CJI W OKREŚLONYM TERMINIE 

W związku z  faktem, że zawieszenie w opłacaniu składek ZUS nie jest równoznacz-
ne z  brakiem podlegania tym ubezpieczeniom społecznym, dlatego też nie można 
traktować nieopłacania składek ZUS prze beneficjenta jako niewykonania zobowią-
zania umownego. Tym samym SWM nie ma podstaw do wydłużania zobowiązania 
umownego w tym zakresie. Beneficjent powinien poinformować o zaistniałej sytuacji 
samorząd województwa. Samorząd Województwa Małopolskiego nie będzie negował 
decyzji podjętych przez inny organ odpowiedzialny merytorycznie za wydanie opinii 
w tym zakresie. Wydłużenie zobowiązania również nie będzie stosowane w stosunku 
do beneficjentów, którzy w obecnej sytuacji nie mogli skorzystać z rozwiązań zawar-
tych w  tarczy antykryzysowej nr 1 oraz 2 w zakresie składek społecznych, więc aby 
ratować swoje przedsiębiorstwo ograniczali koszty poprzez wysłanie pracowników na 
urlopy bezpłatne.

12. ZOBOWIĄZANIE DO WYKONYWANIA 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

W  przypadku skorzystania z  prawa do zawieszenia działalności gospodarczej przez 
beneficjentów poddziałania 19.2, SWM nie ma podstaw do wydłużenia zobowiązania 
umownego dot. prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 2/3 lat od dnia doko-
nania płatności końcowej na rzecz beneficjenta. W przypadku operacji, w ramach któ-
rych beneficjenci nie złożyli jeszcze wniosku o płatność końcową, koniecznym staje się 
wydłużenie terminu na złożenie wniosku o płatność przez SWM – beneficjenci powinni 
wystąpić ze stosowną prośbą do SWM oraz LGD. 

13. ZOBOWIĄZANIE W  RAMACH OPERACJI 
POLEGAJĄCYCH NA PODEJMOWANIU 
I  ROZWIJANIU DZIAŁALNOŚCI GOSPO-
DARCZEJ DO OSIĄGNIĘCIA 30% ZAKŁA-
DANEGO W BIZNESPLANIE ILOŚCIOWEGO 
LUB WARTOŚCIOWEGO POZIOMU SPRZE-
DAŻY PRODUKTÓW LUB USŁUG DO DNIA, 
W  KTÓRYM UPŁYNIE ROK OD DNIA WY-
PŁATY PŁATNOŚCI KOŃCOWEJ

Aktualnie zobowiązanie umowne w  zakresie 30% ilościowego lub wartościowego po-
ziomu sprzedaży produktów lub wykonanych usług jest weryfikowane przez Samorząd 
Województwa Małopolskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oznacza to, że za 
niewykonanie tego zobowiązania beneficjentowi grozi wypowiedzenie zawartej z SWM 
umowy o przyznaniu pomocy. Oczywiście beneficjent może skorzystać z zapisów par. 
14 /16 (w zależności od rodzaju operacji) umowy, dot. siły wyższej, jednakże składając 
wniosek będzie musiał udokumentować, że stan epidemii uniemożliwił mu w ciągu roku 
od dnia wypłaty pomocy zrealizować ww. zobowiązanie umowne. Całkowite lub czaso-
we jego zwolnienie ze zobowiązania będzie zależało również od rodzaju działalności jaką 
wykonuje (nie na każdą działalność wpływa sytuacja związana z pandemią). Po wejściu 
w życie rozporządzenia wykonawczego (mówimy tutaj o 1 m-cu lub 1,5 m-ca) prawdo-
podobnie zobowiązanie to zostanie uchylone dla beneficjentów, ale do tego momentu 
obowiązują nas obecne przepisy prawa.
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14. ZOBOWIĄZANIE DOTYCZĄCE UTRZYMA-

NIA ZADEKLAROWANEJ LICZBY PRACOW-
NIKÓW W RAMACH OPERACJI

W przypadkach, kiedy przedsiębiorca nie może skorzystać z rozwiązań zaproponowa-
nych przez RP w ramach tarczy antykryzysowej, a jego sytuacja finansowana w okresie 
stanu epidemii uniemożliwia mu utrzymanie wskazanej w umowie liczby pracowników 
(moment bazowy lub zaplanowane w ramach operacji), wówczas możliwe jest rozlicze-
nie wniosku o  płatność bez konieczności spełnienia przedmiotowego kryterium, pod 
warunkiem, że beneficjent udowodni, że sytuacja finansowa, która nie pozwala mu 
na jego spełnienie dot. utrzymania momentu bazowego/lub nowo utworzonego miej-
sca pracy wynika z CoVid-19, np. przedstawi obrót z miesiąca stycznia i kwietnia br. 
W przypadku, gdy ograniczenie w wykonywaniu przez beneficjenta działalności gospo-
darczej nastąpiło w wyniku przyjęcia stosownych regulacji prawnych przez RP, wówczas 
beneficjent nie musi przedstawiać do SWM żadnych dokumentów. Beneficjent może 
skorzystaćz zapisów par. 14 /16 (w zależności od rodzaju operacji) umowy dot. siły wyż-
szej, jednakże składając wniosek będzie musiał udokumentować, że stan epidemii unie-
możliwił mu zrealizować ww. zobowiązanie umowne. Całkowite lub czasowe jego zwol-
nienie ze zobowiązania będzie zależało również od rodzaju działalności jaką wykonuje 
(nie na każdą działalność wpływa sytuacja związana z pandemią). Po wejściu w życie 
projektowanego przez MRIRW zmienionego rozporządzenia wykonawczego (mówimy 
tutaj o 1 m-cu lub 1,5 m-ca) prawdopodobnie zobowiązanie to zostanie zmienione dla 
beneficjentów poprzez likwidację momentu bazowego i wprowadzenie zobowiązania do 
utrzymania jedynie 1 etatu, ale do tego momentu obowiązują nas obecne przepisy prawa. 
W tym miejscu należy zwrócić również uwagę na kryteria punktowe oraz warunki ujęte 
w ogłoszeniu o naborze wniosków wg. których Rada LGD dokonywała wyboru opera-
cji do dofinansowania. W przypadku, gdy zatrudnienie wskazane przez beneficjenta we 
wniosku o płatność warunkowało wybór przez Radę LGD operacji do dofinansowania, 
zobowiązanie takie nie powinno ulec zmianie.

15. ZOBOWIĄZANIE DO PONIESIENIA KOSZ-
TÓW KWALIFIKOWALNYCH PODLEGAJĄ-
CYCH REFUNDACJI

W  związku z  uchyleniem art.36 ust 3 ustawy PROW, istnieje możliwość dokonania 
w formie zawarcia aneksu do umowy : – zmiany zakresu rzeczowego-zmiany celu ope-
racji – zmiany kwoty pomocyWyrażenie zgody na wprowadzenie powyższych zmian do 
umów będzie możliwe tylko wtedy, gdy beneficjent udowodni, że w obecnej sytuacji nie 
jest w  stanie zrealizować pierwotnie zakładanego zakresu rzeczowego założonego we 
wniosku o przyznanie pomocy finansowej. Przy każdej zmianie proponowanej przez Be-
neficjenta, weryfikacji podlegać będzie zgodność operacji z LSR, przez organ decyzyjny 
LGD, oraz kryteriami punktowymi, wg. których projekt został wybrany do dofinansowa-
nia w ramach PROW 2014-2020. 

16. ZOBOWIĄZANIE DO REALIZACJI ZADAŃ 
W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO

W związku z wejściem w życie w dniu 18 kwietnia 2020 r. zmian do ustawy z dnia 20 lutego 
2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300), ujętych w ustawie z dnia 16 
kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem 
się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695), możliwe jest „rozluźnienie” umowy o przyznaniu 
pomocy w zakresie ograniczeń w zwiększeniu kwoty przyznanej pomocy lub zmianie celu 
operacji. W poddziałaniu 19.2 w ramach projektu grantowego, gdzie istnieje konieczność 
realizacji wszystkich zadań w  celu rozliczenia całego projektu grantowego, dopuszczalna 
jest zmiana celu operacji (jeśli jest tak sformułowany, że niezrealizowanie zadania albo jego 
części powoduje nieosiągnięcie celu całego projektu) i usunięcie części problematycznych 
grantów (jeśli nie mogą być zrealizowane). Zmiana w zakresie celu operacji (w tym w za-
kresie wskaźników osiągnięcia celu operacji) powinna być możliwa jedynie w wyjątkowych 
przypadkach i tylko wtedy, gdy operacja nadal będzie realizować cele danego instrumentu 
wsparcia. Należy mieć na względzie fakt, iż w dalszym ciągu Beneficjentów ww. działania 
obowiązuje § 13 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 
września 2015 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 772 z poźn. zm.) w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zgodnie z którym: „Pomoc na 
projekt grantowy, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju 
lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018 r. poz. 140 i 1625), zwany dalej 
„projektem grantowym”, jest przyznawana, jeżeli: suma grantów planowanych do udziele-
nia jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie 
przekracza 20% kwoty pomocy na ten projekt”. Limit, o którym mowaw rozporządzeniu to 
20 % kwoty udzielonych grantów, a więc to co jest w umowachz Grantobiorcami, a nie na 
rozliczeniu Grantobiorców (czyli t,o co LGD przyznała Grantobiorcy, a nie to co faktycznie 
wypłaciła). Zatem rezygnacja z realizacji jednego z zadań planowanych do realizacji przez 
Grantobiorcę i aneksowanie umowy w przedmiotowym zakresie może doprowadzić do ko-
nieczności ponownego wyliczenia, tj. obniżenia kwoty grantu przysługującej JSFP (pomi-
mo poniesienia wydatków w wysokości określonej w umowie).Ponadto projekty grantowe 
realizują cele oraz wskaźniki określone w LSR, a więc każdorazowo analizując możliwość 
zawarcia aneksu do umowy o przyznaniu pomocy w zakresie wskaźników realizacji opera-
cji, należy brać pod uwagę również realizację wskaźników określonych w LSR. W pierwszej 
kolejności zaleca się, aby LGD w porozumieniu z Grantobiorcami rozważyło możliwość wy-
konania zadań poprzez inne formy ich realizacji (np. szkolenia online, organizacja imprez 
uwzględniająca ograniczenia ilościowe uczestników itp.).
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17. ZOBOWIĄZANIE DO ZATRUDNIENIA 

OSÓB Z GRUPY DEFAWORYZOWANEJ
Zgodnie z brzmieniem pisma Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2020 
roku Samorząd Województwa Małopolskiego może odstąpić od egzekwowania od be-
neficjenta warunku utworzenia etatu dla osoby należącej do grupy defaworyzowanej 
wskazanej przez LGD w Lokalnej Strategii Rozwoju pod warunkiem, iż brak utworzenia 
takiego etatu wynika z obecnie panującej sytuacji w kraju i na świecie związanej z CO-
VID-19. Zmiana będzie akceptowalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez organ de-
cyzyjny LGD. Wartym w tym miejscu podkreślenia jest fakt, że zatrudnienie z grupy de-
faworyzowanej stanowi niejednokrotnie wskaźnik produktu w Państwa LSR i w związku 
z tym stanowi wrażliwy czynnik wpływający na realizację II kamienia milowego. 

18. ZOBOWIĄZANIE DO ZATRUDNIENIA PRA-
COWNIKÓW W  ŁĄCZNYM WYMIARZE 
OKREŚLONYM ODPOWIEDNIO DLA DANEJ 
LGD ORAZ PONOSZENIA KOSZTÓW ICH 
ZATRUDNIENIA W PRZYPADKU PODDZIA-
ŁANIA 19.4 

Stowarzyszenie jak najbardziej może skorzystać z pakietu oferowanego w ramach tarczy 
antykryzysowej dot. składek ZUS . Przy rozliczaniu wniosku o  płatność będzie tylko 
należało dostarczyć decyzje ZUS w tym zakresie i wniosek będzie przez SWM oceniony 
pozytywnie.W związku z wprowadzeniem zmian w obowiązujących przepisach, o któ-
rych mowa powyżej w  procesie podejmowania decyzji związanych z  aneksowaniem 
umów zawartych pomiędzy SWM a wnioskodawcami niezbędne będzie w niektórych 
sytuacjach uzyskanie opinii/zgody Rady LGD na zmiany wnioskowane przez benefi-
cjentów. Występowanie SWM o opinię (uzyskanie zgody) Rady LGD miało już miejsce 
podczas rozpatrywania prośby o aneks np. w sytuacji wydłużenia terminu realizacji ope-
racji. Należy mieć na uwadze, iż obecne zmiany legislacyjne dały narzędzie do daleko 
idących zmian. Wystąpienia o aneks do umowy będą wpływały również na realizację 
LSR, w  szczególności dotyczy to wskaźników produktu oraz będą dotyczyły obszaru 
związanego z przeprowadzonym przez Radę procesem oceny oraz wyboru operacji, czyli 
będą miały wpływ na jej wynik. Wnioski o aneks mogą mieć wpływ m.in. na: – zgod-
ność operacji z LSR (zgodność z programem) – wskaźniki, – zgodność z ogłoszeniem, 
dodatkowe warunki udzielania wsparcia, – wynik oceny punktowej w ramach zgodności 
z  lokalnymi kryteriami (minimum punktowe), – ustalenie kwoty wsparcia (uzależnie-
nie kwoty wsparcia od realizacji wskaźnika, liczby etatów), – inne zapisy indywidual-
nie dla każdego LGD zawarte w procedurach, ogłoszeniu o naborze, kryteriach mające 
wpływ na wynik oceny – realizację wskaźników oraz wydatkowanie środków zaplano-
wanych w ramach II kamienia milowego. Każdy wniosek o aneks jest rozpatrywany in-
dywidualnie i może wpływać na jeden lub więcej z powyżej wymienionych elementów. 
Nie będzie możliwe podpisanie aneksu w sytuacji, gdy zakres zmian w proponowanym 
aneksie będzie powodował brak zgodności z LSR (m.in. brak realizacji wskaźnika) lub 
programem. Podobnych sytuacji może być więcej i zależeć to będzie od zakresu aneksu 
oraz zasad konkursu określonych w ogłoszeniu (dokumentach LGD). SWM proponuje 
podejście pro-beneficjanckie. W  związku z  powyższym proponujemy szeroką analizę 
przedmiotowego zagadnienia ze strony LGD, w szczególności Rady. Przeanalizowanie 
dokumentacji konkursowej w wymienionych powyżej obszarach i wstępne określenie, 
w jakich sytuacjach zmiana umowy będzie możliwa bez złamania obowiązujących prze-
pisów i pozwoli na realizację LSR. Należy mieć na uwadze, iż zmiany te będą dotyczyć 
m.in. wskaźników, celu operacji, zakresu rzeczowego. W związku ze składanymi przez 
beneficjentów wnioskami o zmianę umowy poruszającymi przedmiotowe zagadnienia 
proponujemy, aby rada LGD dokonała każdorazowo szczegółowej analizy w kontekście 
zmian proponowanych do wprowadzenia przez beneficjenta, a  w  szczególnych sytu-
acjach konsultowała stanowisko z SWM. SWM wystąpi o opinię do ARiMR dotyczącą 
możliwości zmiany umowy, w szczególności w sytuacjach, kiedy wnioskowane zmiany 
mogą znacząco wpływać na realizację LSR. Niezwłocznie po uzyskaniu odpowiedzi zo-
staną Państwo o tym poinformowani.
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MAŁE CO NIECO DLA NASZYCH  
NAJMŁODSZYCH CZYTELNIKÓW

Źródło: https://www.gov.pl/web/edziendziecka/gry-i-zabawy3
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Ciasto Wygibasto:
1 szklanka soli
1 szklanka wody
2 szklanki mąki
odrobina proszku do pieczenia, łyżka oleju, wanilia dla 

zapachu.
Wszystkie składniki mieszamy razem w misce, zagnia-

tamy i dzielimy na małe porcje. Do barwienia można użyć 
barwników spożywczych lub naturalnych np.: kakao, cyna-
mon, kurkuma, sok z buraka, sok ze szpinaku, lub odbar-
wić od bibuły. Gotową masę można przechowywać w wo-
reczku.

Źródło: https://mojedziecikreatywnie.pl/pobieranie/

Przepisy na masy plastyczne:
Piankolina:

1 kg mąki ziemniaczanej, 
jedno opakowanie pianki do golenia 
odrobina płynu do mycia naczyń
duża miska do połączenia składników

Masa solna:
1 szklanka mąki 
1 szklanka soli
odrobina wody

Źródło: https://www.gov.pl/web/edziendziecka/gry-i-zabawy3
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PRZEPISY KGW
KGW Mszalnica

CIASTO Z RABARBAREM I KRUSZONKĄ

SKŁADNIKI NA CIASTO (na blachę o wymiarach 24x26)
– mąka pszenna – 2,5 szkl.,
– jajka – 4 szt.,
– proszek do pieczenia – 1 i 1/2 łyżeczki, 
– cukier – 1 szkl., 
– maślanka - 1 szkl.,
– olej roślinny – 0,5 szkl.,
– rabarbar - ok. 25 dag.
SKŁADNIKI NA KRUSZONKĘ:
– Margaryna 1/4 kostki, 
– Cukier 3 łyżki, 
– Mąka ile zabierze kruszonka 
SPOSÓB PRZYRZĄDZENIA:

Jajka ubijamy z cukrem na puszystą masę. Dodajemy kefir i olej, mieszamy. Wsypujemy mąkę 
przesianą z proszkiem do pieczenia i mieszamy łyżką lub szpatułką do połączenia składników. Wy-
lewamy na blachę, układamy pokrojony, oczyszczony rabarbar. Posypujemy  kruszonką: Wszystkie 
składniki łączymy za pomocą dłoni do uzyskania kruszonki. Pieczemy ok. 40 -50 minut w 175°C.

CIASTECZKA OWSIANE

SKŁADNIKI:
– 1,5 szklanki płatków owsianych,
– pół kostki miękkiego masła,
– 5 łyżek cukru,
– 2 jajka,
– płaska łyżeczka proszku do pieczenia
– 2 czubate łyżki mąki pszennej,
– słonecznik i żurawina według uznania.
SPOSÓB PRZYRZĄDZENIA:

W misce umieszczamy mąkę, proszek do pieczenia oraz cukier i płatki owsiane. Dodajemy dwa 
jajka, a następnie miękkie masło oraz słonecznik i żurawinę. Całość dobrze mieszamy. Masa na 
ciasteczka będzie gęsta. Blaszkę wykładamy papierem do pieczenia. Nakładamy porcję wielkości 
małego orzecha włoskiego. Formujemy kulkę i spłaszczamy. Blachę wstawiamy do piekarnika na-
grzanego do 180 stopni. Czas pieczenia 15 - 20 minut, do zarumienienia ciastek. 

SURÓWKA Z MŁODEJ KAPUSTY

SKŁADNIKI: 
– 1/2 główki młodej kapusty,
– 1 mała cebula,
– 1 marchewka,
– 1 małe jabłko
–  koperek,
– olej, pieprz, sól
SPOSÓB PRZYRZĄDZENIA:

Kapustę oczyszczamy i drobno szatkujemy. Solimy i mieszamy, aby kapusta puściła lekko sok. 
Dodajemy pokrojoną w kosteczkę cebulę, marchewkę i jabłko starte na tarce oraz posiekany ko-
perek. Wlewamy olej doprawiamy pieprzem i całość mieszamy.
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ  
SPOŁECZNO-KULTURALNYCH

SOK Z MIĘTY

SKŁADNIKI:
– 30 łodyg mięty,
– kwasek cytrynowy 20 g,
– 1l wody,
– 1kg cukru,
SPOSÓB PRZYRZĄDZENIA:

30 łodyg pokroić, włożyć je do garnka oraz posypać 
kwaskiem cytrynowym. 1 l wody zagotować i ostudzić. Letnią 
wodą zalać miętę i pozostawić na 24h. 

Następnie odcedzić sok, wsypać do niego 1 kg cukru i 
gotować ok. 20 min. Gorący sok wlać do słoików, zakręcić i 
odstawić do ostygnięcia.

SAŁATKA Z MELONA

SKŁADNIKI:
– 1 melon,
– 1 ogórek,
– 2 cykorie,
– 1 papryka czerwona,
– 10 dag szynki drobiowej,
– 1 łyżka pokrojonej mięty,
– 1 łyżka oliwy,
– 1/2 szklanki białego wina,
– 2 łyżki soku z cytryny, sól, pieprz
SPOSÓB PRZYRZĄDZENIA:

Melon obrać, pokroić w półplasterki i skropić sokiem z 
cytryny. Ogórek obrać, pokroić w plastry, posolić. Cykorie 
oczyścić i pokroić. Paprykę i szynkę pokroić w paseczki. Miętę 
posiekać drobno. Wymieszać wszystkie składniki, dodać wino 
i oliwę oraz doprawić.

GOŁĄBKI BEZ ZAWIJANIA

SKŁADNIKI:
– 1 kg kapusty,
– 1 cebula,
– 1/2 kg mięsa mielonego,
– 1 szklanka grysiku, 
– 3 całe jajka,
– sól, pieprz, czosnek
SPOSÓB PRZYRZĄDZENIA:

1 kg kapusty zetrzeć na tarce, nasolić na 1h, odcisnąć i 
dodać cebulę. Uformować kulki i upiec na oleju. Włożyć do 
garnka, zalać rosołem i gotować do 1 h.

SAŁATKA Z RZODKIEWEK

SKŁADNIKI:
– 2 pęczki rzodkiewek,
– 1 pęczek szczypiorku,
– 3 jajka,
– 2 serki wiejskie, 
– 1 cebula,
– sól, pieprz
SPOSÓB PRZYRZĄDZENIA:

Ugotowane jajka i rzodkiewki zetrzeć na tarce o grubych 
oczkach. Szczypiorek oraz cebulę drobno posiekać. Wymieszać 
składniki, dodać serek, doprawić. 

KGW Klęczany

Zachęcamy do śledzenia stron internetowych GOK, gdzie na bieżąco pojawiać się będą (o ile sytuacja epide-
miologiczna w naszym kraju na to pozwoli) zapowiedzi wydarzeń społeczno-kulturalnych.

Możliwe wydarzenia w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamionce Wielkiej:
 ■ lipiec – sierpień – zajęcia plastyczne dla dzieci - 3 spotkania
 ■ lipiec – wystawa prac plastycznych pt. Mój sposób na nudę
 ■ sierpień – konkurs układania puzzli
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Dołącz do nas
na facebooku

Zapraszamy
do współpracy

KRZYŻÓWKA DLA NAJMŁODSZYCH

Źródło: https://www.gov.pl/web/edziendziecka/gry-i-zabawy3


