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Stowarzyszenie „Zielony Pierścień Tarnowa” (ZPT) działa od 2006 

roku, początkowo na terenie gmin: Skrzyszów, Lisia Góra, Tarnów, 

Wietrzychowice i Żabno, a od roku 2011 również na terenie gminy 

Wierzchosławice. Od roku 2008 ZPT funkcjonuje jako Lokalna Grupa 

Działania. Teren Lokalnej Grupy Działania obejmuje łącznie 497,8 𝑘𝑚2, 

na którym zamieszkuje 87 660 osób. Funkcjonowanie ZPT możliwe jest 

dzięki  działaniu 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy 

Leader, Poddziałaniu 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW). Celem 

głównym PROW 2014-2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, 

zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie 

klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. 

Działalność Stowarzyszenia reguluje statut oraz strategia rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność opracowana na lata 2014-2020 

(LSR). LSR pozostaje głównym dokumentem planistycznym 

Stowarzyszenia, wskazującym kierunki rozwoju i wsparcia obszaru ZPT. 

Za pośrednictwem Stowarzyszenia, mieszkańcy sześciu gmin 

członkowskich (Żabna, Lisiej Góry, Wietrzychowic, Wierzchosławic, 

Skrzyszowa oraz gminy wiejskiej Tarnów) mogą aplikować o środki 

finansowe na realizację operacji z zakresu: wsparcia przedsiębiorczości, w 

tym rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz rozwijania już istniejącej 

działalności, budowy i przebudowy infrastruktury turystyczno-

rekreacyjnej i kulturalnej oraz infrastruktury technicznej przetwórstwa 

produktów rolnych, organizacji imprez i wydarzeń promujących obszar 

ZPT, realizacji projektów doradczych i szkoleniowych dla dzieci i 

młodzieży, a także seniorów. Budżet LSR na lata 2014-2020 wynosi 3 046 

750 euro, w tym 79% tej kwoty tj. 1 883 939,50 euro przypada na wsparcie 

przedsięwzięć związanych z tworzeniem i utrzymaniem miejsc pracy w 

ramach dotacji na rozpoczęci
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oraz rozwój działalności gospodarczej. Pozostałe kwoty zostaną 

wykorzystane m.in. na budowę i modernizację miejsc oraz obiektów 

turystycznych i rekreacyjnych, budowę inkubatora przetwórstwa 

lokalnego, organizację szkoleń sprzyjających zachowaniu 

środowiska naturalnego i rolnictwa ekologicznego, wytyczenie 

nowych szlaków turystycznych, odnowę zabytków, wsparcie 

inicjatyw promujących obszar LSR oraz zachowanie lokalnego 

dziedzictwa kulturowego, a także prowadzenie zajęć edukacyjnych i 

doradczych dla dzieci i młodzieży oraz seniorów. 

Wsparcie przedsiębiorczości w ramach LSR ZPT realizowane będzie 

w ramach dwóch przedsięwzięć:  

• Przedsięwzięcie 1.1.1 Wsparcie podejmowania działalności 

gospodarczej. 

• Przedsięwzięcie 1.2.1  Rozwijanie działalności gospodarczej - 

Dotacje inwestycyjne dla działających przedsiębiorstw związane 

z utworzeniem nowych miejsc pracy. 

 

 



 

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  

w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 Działalność Stowarzyszenia - Zielony Pierścień Tarnowa, współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 

Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Poddziałanie 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Podejmowania działalności gospodarczej 

O pomoc może ubiegać się: 

 osoba fizyczna, która: 

• jest pełnoletnia i zamieszkuje na obszarze objętym LSR tj. na obszarze 

jednej z gmin członkowskich LGD „Zielony Pierścień Tarnowa” (Lisia 

Góra, Skrzyszów, Wietrzychowice, Żabno, wiejska gmina Tarnów, 

Wierzchosławice),  

• nie podlega ubezpieczeniu w KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie, 

chyba że podejmuje działalność gospodarczą dotyczącą produkcji 

artykułów spożywczych lub produkcji napojów), 

• w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie 

wykonywała działalności gospodarczej tzn. nie była wpisana do CEIDG, 

• nie otrzymała dotychczas pomocy na operację w zakresie objętym 

wnioskiem o przyznanie pomocy, 

• planowana działalność nie podlega wykluczeniu (m.in. produkcja leków, 

chemikaliów, produkcja samochodów, rolnictwo, górnictwo, gospodarka 

magazynowa).  

Dodatkowe warunki przyznania pomocy:  

• osoba ubiegająca się o pomoc musi posiadać numer indentyfikacyjny 

nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,  

• operacja zakłada realizację inwestycji na obszarze objętym LSR tj. na 

obszarze jednej z gmin członkowskich LGD „Zielony Pierścień Tarnowa” 

(Lisia Góra, Skrzyszów, Wietrzychowice, Żabno, wiejska gmina Tarnów, 

Wierzchosławice), 

• koszty kwalifikowalne operacji nie mogą być współfinasowane  

z innych środków publicznych, 

• operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie  

z załączonym do wniosku biznesplanem.  
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Zobowiązania i warunki wypłaty premii:  

 

• wnioskodawca zarejestruje działalność gospodarczą i będzie ją 

prowadzić przez okres dwóch lat liczonych od dnia podpisania umowy do 

dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty płatności drugiej transzy 

(co oznacza, że działalność gospodarczą można zawieszać), 

• wnioskodawca utworzy co najmniej jedno miejsce pracy w formie 

umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę (możliwe 

samozatrudnienie) i utrzyma utworzone miejsce pracy przez okres dwóch 

lat liczonych jak wyżej, 

• w przypadku samozatrudnienia wnioskodawca zobowiązany jest do 

zgłoszenia i podlegania ubezpieczeniom społecznym na podstawie 

przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu 

wykonywania tej działalności przez okres dwóch lat liczonych jak 

wyżej. 

• premia w wysokości 73 tys. zł wypłacana będzie w dwóch transzach; 

I transza pomocy obejmuje 80% tj. 58 400 zł kwoty przyznanej pomocy, 

wypłacana po zawarciu umowy na realizację operacji, po zarejestrowaniu 

się w CEiDG i po złożeniu wniosku o płatność I transzy, 

• II transza pomocy obejmuje 20% tj. 14 600 zł kwoty przyznanej pomocy 

i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie  

z biznesplanem, oraz zostały poniesione i rozliczone koszty zadeklarowane 

przez beneficjenta w ramach wniosku o przyznanie pomocy i umowy 

przyznania pomocy. 

 

KWOTA WSPARCIA: 73 000,00 zł 

FORMA WSPARCIA: RYCZAŁT 
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Rozwijanie działalności gospodarczej 

O pomoc może ubiegać się: 

• podmiot prowadzący działalność gospodarczą i mający siedzibę lub 

oddział na terenie jednej z sześciu gmin członkowskich LGD „Zielony 

Pierścień Tarnowa” (Lisia Góra, Skrzyszów, Wietrzychowice, Żabno, 

wiejska gmina  Tarnów, Wierzchosławice), podmiot należący do sektora 

mikro oraz małych  przedsiębiorstw, 

• podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w okresie 3 lat 

poprzedzających dzień złożenia wniosku do LGD wykonywał łącznie 

przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą oraz nadal ją wykonuje, 

• podmiot, któremu nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w 

zakresie podejmowania (rozpoczęcia) działalności gospodarczej albo 

upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy 

w tym zakresie, 

• planowana działalność nie podlega wykluczeniu (m.in. produkcja leków, 

chemikaliów, produkcja samochodów, rolnictwo, górnictwo, gospodarka 

magazynowa).   

Dodatkowe warunki przyznania pomocy:  

• podmiot powinien posiadać numer identyfikacyjny nadany przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

• operacja zakłada realizację inwestycji na obszarze objętym LSR tj. na 

obszarze jednej z gmin członkowskich LGD „Zielony Pierścień Tarnowa” 
(Lisia Góra, Skrzyszów, Wietrzychowice, Żabno, wiejska gmina Tarnów, 

Wierzchosławice), 

• koszty kwalifikowalne operacji nie mogą być współfinasowane  

z innych środków publicznych, 

• realizacja operacji powinna przebiegać w nie więcej niż  

2 etapach, a jej rozliczenie powinno nastąpić w terminie do 2 lat od dnia 

zawarcia umowy lecz nie później niż do dnia  30.06.2024 r.,  
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• operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie  

z załączonym do wniosku biznesplanem.  
 

Zobowiązania i warunki wypłaty dotacji:  

• wnioskodawca będzie prowadzić działalność gospodarczą przez okres 

trzech lat od dnia wypłaty płatności ostatecznej,  

• wnioskodawca utworzy co najmniej jedno miejsce pracy  

w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie i jest to uzasadnione 

zakresem realizacji operacji, a osoba/osoby dla której/których zostanie 

utworzone to miejsce pracy, zostanie/zostaną 

zatrudniona/zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub 

spółdzielczej umowy o pracę. 

• utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne 

etaty średnioroczne do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty 

płatności końcowej 
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Koszty kwalifikowalne dotyczą:  

1. kosztów ogólnych, 

2. zakupu robót budowlanych lub usług,  

3. zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu 

patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw 

majątkowych lub znaków towarowych, 

4. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 

5. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji  

w zakresie określonym w §2 ust. 1 pkt 5 – również używanych maszyn lub 

wyposażenia, stanowiących eksponaty, 

6. zakupu środków transportu z wyłączeniem zakupu samochodów 

osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie   

z kierowcą,  

7. zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5 i 6, w tym materiałów (aby 

dany koszt mógł zostać uznany za kwalifikowalny musi być uzasadniony 

zakresem rzeczowym operacji, niezbędnym do osiągnięcia jej celu, 

racjonalny), 

8. wynagrodzenia i inne świadczenia, o których mowa w  Kodeksie pracy, 

związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty 

ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów  

w związku z zatrudnieniem tych pracowników – jedynie w przypadku 

operacji realizowanych w zakresie: tworzenie lub rozwój inkubatorów 

przetwórstwa lokalnego produktów rolnych , wspierania współpracy 

między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą w 

ramach krótkich łańcuchów dostaw, świadczenia usług turystycznych, 

rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych, 

9. podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli zgodnie z przepisami prawa 

podmiot nie może w żaden sposób odzyskać podatku VAT 
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- które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu 

oraz racjonalnie.  

Koszty kwalifikowalne obejmują zakup TYLKO NOWYCH rzeczy, 

przedmiotów w tym środków transportu. 

 

Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na 

budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej 

realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR. 

Koszty kwalifikowalne nie obejmują kosztów bieżących. Kosztami 

bieżącymi są:  

1. koszty operacji (koszty związane z dzierżawą maszyn, wyposażenia lub 

nieruchomości ponoszone w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej np.: koszty wynajmu powierzchni biurowej, koszt zakupu 

materiałów do produkcji, koszt zakupu towarów przeznaczonych na 

sprzedaż),  

2. koszty personelu (koszty wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń), 

3. koszty związane z kształtowaniem wizerunku, 

4. koszty finansowe, 

5. koszty związane z tworzeniem sieci kontaktów,  

6. koszty usługi księgowe. 
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Zanim złożysz wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami  

w biurze LGD Zielony Pierścień Tarnowa zwróć uwagę na: 

• Czy wniosek uzupełniłeś zgodnie z instrukcją jego wypełnienia 

na obowiązującym formularzu. 

• Czy wniosek został uzupełniony we wszystkich wymaganych 

polach, szczególnie zwróć uwagę na pola, których 

niewypełnienie skutkuje odmową przyznania pomocy. 

Przeczytaj dokładnie formularz wniosku oraz instrukcję 

wypełnienia. 

• Czy wniosek zawiera wszystkie niezbędne załączniki,  

w szczególności należy zwrócić uwagę na dokumenty, których 

niedostarczenie skutkuje odmową przyznania pomocy. 

• Czy w części opisowej wniosku zostały zawarte wyczerpujące 

informacje, dzięki którym Rada LGD będzie w stanie 

jednoznacznie określić czy wniosek jest zgodny z LSR. 

• Czy biznesplan został wypełniony zgodnie z instrukcją i zawiera 

wszystkie informacje umożliwiające weryfikację przyjętych 

założeń finansowych planowanego przedsięwzięcia. 

• Czy składany wniosek jest wydrukiem całego skoroszytu 

elektronicznej wersji udostępnionej w excelu. 

• Czy wniosek został podpisany własnoręcznie przez 

wnioskodawcę/osobę reprezentującą 

wnioskodawcę/pełnomocnika we wszystkich wymaganych do 

tego miejscach.  

• Czy wniosek w wersji papierowej jest tożsamy z wersją składaną 

poprzez Generator wniosków lub nagraną na nośniku danych. 
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Gminy członkowskie  LGD  

Zielony Pierścień Tarnowa 

 

 

 
  Gmina Lisia Góra 

tel. 14 678 46 78 

fax: 14 678 42 49 

e-mail: ug@lisiagora.pl 

www.lisiagora.pl 

 

 
 

Gmina Skrzyszów 

tel: 14 632 63 30 

fax: 14 632 63 32 

e-mail: sekretariat@ug.skrzyszow.pl 

www.skrzyszow.pl 

 

 

 

 

 
Gmina Wietrzychowice 

tel: 14 641 80 25 

fax: 14 641 80 45 

e-mail: gmina@wietrzychowice.pl 

www.wietrzychowice.pl 
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Gmina Żabno 
tel. 14 645 60 12 

fax. 14 645 64 20 

e-mail: ugzabno@zabno.pl 

www.zabno.pl 

 

 
 

 

Gmina Tarnów 

tel: 14 688 01 01 

fax: 14 688 01 03 

e-mail: urząd@gmina.tarnow.pl 

www.gmina.tarnow.pl 

 

 

 

 

 

Gmina Wierzchosławice 

tel: 14 631 90 30 

fax: 14 631 90 45 

e-mail: ug@wierzchoslawice.pl 

www.wierzchoslawice.pl 
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Biuro Lokalnej Grupy Działania  

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa 

 

ul. Dąbrowskiego 21 

33-100  Tarnów 

 

Tel: 790 205 244 

 

NIP: 993 04 76 931 

e-mail: biuro@lgdzpt.pl 

www.lgdzpt.pl 

 

Czynne od poniedziałku do piątku 

w godz. 8.30 – 15.30 

 
 

 


