
 
 
 
 
 
 
Przedsięwzięcie obejmuje wszelkie działania wspierające rozwój działalności gospodarczych – 
nowopowstających i istniejących, w tym między innymi zakup niezbędnego wyposażenia, urządzeń, maszyn, 
remont i budowę budynków, a także wszelkie działania szkoleniowe służące podnoszeniu kompetencji osób 
z obszaru LGD w szczególności osób defaworyzowanych. 
 
Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020. 
 
Warunki i tryb przyznawania pomocy na w/w przedsięwzięcie reguluje: 

a) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. 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. 

b) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające 
rozporządzenie 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. 
 

Wartość alokacji (ogółem) określona w LSR: 
2 500 000,00 zł 
 
 

 

Zakładanie działalności gospodarczej 

Dofinansowanie 

1. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 100 tys. zł, przy czym na działalność z zakresu handlu i usług 
pomoc przyznawana jest w wysokości 60 tys. zł. 

2. Pomoc wypłacana jest w formie PREMII, w dwóch transzach: 
a) pierwsza transza* pomocy obejmuje 80% przyznanej kwoty i jest wypłacana, jeżeli beneficjent: 

- podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 02 
lipca 2004 r. o swobodzie gospodarczej, 

- zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń 
społecznych z tytułu wykonywania działalności,  

- uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji 
inwestycji objętych operacją, 

  *wniosek o płatność pierwszej transzy składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
b) druga transza* pomocy obejmuje 20% przyznanej kwoty pomocy i jest wypłacana jeżeli operacja 

została zrealizowana zgodnie z biznesplanem. 
*wniosek o płatność drugiej transzy pomocy składa się po spełnieniu warunków wypłaty drugiej 
transzy, w terminie określonym w umowie, nie później niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy 
i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022. 

 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE w ramach LSR 
 

Wsparcie na rzecz rozwoju i zakładania działalności gospodarczej i działania 
szkoleniowe 



Kto może skorzystać z pomocy 

Osoba fizyczna, jeżeli: 
- jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,  
- jest pełnoletnia,  
- ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR,  
- nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje 

działalność gospodarczą sklasyfikowaną w Polskiej Klasyfikacji Działalności jako produkcja artykułów 
spożywczych lub produkcja napojów, 

- w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywała 
działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2014 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, 

- nie została jej dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie. 
 

Warunki przyznania pomocy 

Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny (w systemie Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), jeżeli: 
1. koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych, 
2. operacja, będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie 

z zestawieniem rzeczowo-finansowy operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów 
kwalifikowanych oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji 
nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy (jednak nie później niż do 31 grudnia 2022 r.), 

3. operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym 
LSR, 

4. inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub 
współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo 
do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez 
okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji, 

5. operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem, 
6. podmiot wykaże, że: 

- posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza 
realizować, lub 
- posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub 
- posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, 

7. realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych, 
8. została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest 

wymagane przepisami odrębnymi. 
Pomoc jest przyznawana jeżeli: 

1. operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej i jej wykonywanie do dnia, 
w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej 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 i podleganie tym ubezpieczeniom 
do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub 

b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest 
to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone 
to miejsce pracy na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, 
w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. 

2. biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji a w szczególności, jeżeli suma kosztów 
planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych 



kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty jaką można przyznać na tę operację. 

Od kiedy można ponosić wydatki 
- koszty ogólne od dnia 01 stycznia 2014 r. 
- pozostałe wydatki od dnia, w którym została zawarta umowa.  
Wydatki muszą zostać poniesione zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie 
mają zastosowania to z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru. 

Pomoc na podejmowanie działalności gospodarczej nie przysługuje 

jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 
jako: 
1. działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach, 
2. górnictwo i wydobywanie, 
3. działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie, 
4. przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków, 
5. wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, 
6. produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych, 
7. produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów 

farmaceutycznych, 
8. produkcja metali, 
9. produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli, 
10. transport lotniczy i kolejowy, 
11. gospodarka magazynowa. 
Pomoc nie przysługuje przedsiębiorstwom, które są wymienione w ustawie o swobodzie działalności 
gospodarczej tj.: szkoły i przedszkola, usługi dla leśnictwa, ogrodnictwo, rybactwo, warzywnictwo, hodowla 
pszczół i ślimaków, wybór win. 

Minimalny zakres biznesplanu 

- opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, 
- wskazanie celów pośrednich i końcowych, w tym zakładany poziom ilościowy i wartościowy poziom 

sprzedaży produktów lub usług, 
- informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie 

pomocy niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować, 
- wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy, 
- planowany zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych. 
Umowa o przyznanie pomocy zobowiązuje beneficjenta do osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego 
w biznesplanie, ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym 
upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej. 

Pozostałe ważne informacje 

1. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w terminie i w sposób wskazany w ogłoszeniu 
udostępnionym na stronie internetowej LGD. 

2. Wniosek należy uzupełnić na formularzu udostępnionym w ogłoszeniu oraz złożyć bezpośrednio 
do LGD. Wniosek o przyznanie pomocy oraz Biznesplan należy wypełnić prawidłowo i całkowicie oraz 
dołączyć wszelkie wymagane załączniki i dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków 
przyznania pomocy. 

3. Postępowanie z wnioskiem w LGD: 

- ocena wstępna dokonywana przez pracowników biura (ocena zgodności z LSR i Programem), 

- ocena według lokalnych kryteriów wyboru dokonywana przez Radę LGD. Aby projekt został uznany 
za zgodny z lokalnymi kryteriami wyboru musi minimalną liczbę punktów możliwych do otrzymania. 

- podjęcie decyzji w sprawie wybrania bądź nie wybrania operacji do realizacji oraz określenie kwoty 



wsparcia dokonywane przez Radę LGD, 

- poinformowanie wnioskodawców o wynikach oceny, 

- przekazanie wniosków wybranych do realizacji wraz z dokumentacją dotyczącą wyboru do Zarządu 
Województwa (ZW). 

4. Umowa przyznania pomocy jest zawierana pomiędzy wnioskodawcą a ZW. 

5. Lokalne kryteria wyboru oraz LSR zostały zamieszczone na stronie www.szlaktatarski.org.pl w zakładce 
DOKUMENTY DO POBRANIA 

  
 
 
 

http://www.szlaktatarski.org.pl/

