
 

 

 

  

 

Jednym z działań, które jest realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez 
społeczność (RLKS). 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” w ramach podpisanej w maju bieżącego roku 
umowy z Zarządem Województwa Podkarpackiego, realizuje działania mające na celu wdrażanie 
STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR) NA LATA 2016-2022, na 
obszarze gmin: Brzyska, Skołyszyn, Brzostek, Jodłowa, Pilzno. 
 

Już wkrótce planowany jest nabór wniosków na operacje*). 

Lp. 
Planowany termin 

naboru wniosku 
Zakres tematyczny operacji 

Limit dostępnych 
środków w ramach 
ogłaszanego naboru  

1.  
Listopad 2016 rok 

Wsparcie finansowe dla osób 
rozpoczynających działalność gospodarczą 

1 mln 120 tys. złotych 

2.  
Listopad 2016 rok. 

Wsparcie finansowe dla podmiotów 
rozwijających działalność gospodarczą 

2 mln 030 tys. złotych 

3.  
Listopad/Grudzień  

2016 rok 

Budowa i przebudowa ogólnodostępnej   
i niekomercyjnej infrastruktury związanej   
z turystyką rekreacyjna lub kulturą 

2 mln 400 tys. złotych 

4.  Listopad/Grudzień  
2016 rok 

Wydanie publikacji książkowych 
dotyczących dziedzictwa lokalnego 

150 tys. złotych 

*) Ostateczny termin ogłoszeń o naborze wniosków zostanie podany do publicznej wiadomości po 
uzgodnieniu terminu z Zarządem Województwa (m.in. na stronie internetowej LGD LIWOCZ  
i Urzędów Gmin obszaru LGD). 
 
 
 

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - WARUNKI UZYSKANIA PREMII  

80 tys. zł. 

O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, która zamieszkuje na obszarze wiejskim objętym 
LSR (gminy: Brzyska, Skołyszyn, Brzostek, Jodłowa, Pilzno). 

W przypadku gdy wykonywanie działalności gospodarczej będzie miało formę spółki cywilnej 
powyższy warunek musi spełniać każdy ze wspólników tej spółki. 
 
Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca: 

 posiada nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji 
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności 
nadawany przez ARiMR, 

 nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS) z mocy ustawy i w pełnym zakresie, 
chyba, że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako produkcja artykułów 
spożywczych lub produkcja napojów, 



 

 

 

  

 w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie 
wykonywał działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

 nie otrzymał dotychczas pomocy na operację w tym zakresie. 
 
Razem z wnioskiem o przyznanie pomocy Wnioskodawca przedkłada Biznesplan, który winien być  
racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, a suma kosztów planowanych do poniesienia ustalona  
z uwzględnieniem wartości rynkowej jest nie niższa niż 70% kwoty jaką można przyznać na tę 
operację. 

 
Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji muszą mieścić się w następującym zakresie: 

1) koszty ogólne (związane z wydatkami dot. budowy, nabycia nieruchomości, maszyn, takie jak 
honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie 
zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) - wysokości 
nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, 

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,  
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,  
8) podatku od towarów i usług (VAT), z wyjątkiem podatku, który można odzyskać na mocy 

prawodawstwa krajowego VAT, 
 

Do czego zobowiązany jest Beneficjent? 

1. Podjęcia we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z 
dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, i jej wykonywania do dnia, w którym 
upłyną 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz: 
a) zgłoszenia się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia 

wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu 
wykonywania tej działalności i podlegania tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłyną 2 lata 
od dnia wypłaty płatności końcowej, lub 

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

2. 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. 
 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - WARUNKI UZYSKANIA WSPARCIA 
 

O pomoc mogą ubiegać się MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA (zatrudniające mniej niż 10 

pracowników, a roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro) lub MAŁE 

PRZEDSIĘBIORSTWA (zatrudniające mniej niż 50 pracowników, a roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 10 milionów euro), których: 

 miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonują działalność gospodarczą, wpisaną do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze 

wiejskim objętym LSR - w przypadku osoby fizycznej,  

 siedziba lub oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR - w przypadku osoby 

prawnej. 

 

Pomoc ma formę  refundacji w wysokości nie wyższej niż 70% kosztów kwalifikowalnych, do 

kwoty: 

 300 tys. zł - maksymalna wysokość pomocy na jednego beneficjenta sumowana przez cały 

okres realizacji PROW 2014-2020  

 300 tys. zł – maksymalna wysokość pomocy na jedną operację 

 

Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca: 
 posiada numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności 
nadany przez ARiMR, 

 wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy opracuje i przedłoży biznesplan, który będzie 

racjonalny i uzasadniony ekonomicznie; 

 wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, w okresie 3 lat 

poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, do której stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, oraz nadal wykonuje tę 

działalność; 

 nie otrzymał dotychczas pomocy na operacje w zakresie podjęcia działalności gospodarczej, 

albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania takiej pomocy; 

 nie otrzymał dotychczas pomocy na operację w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów 

przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przetdsiębiorstwami spożywczymi lub 

w ramach poddziałania inwestycje w środki trwałe – wsparcie inwestycji w przetwarzanie 

produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój; 

 założy minimalną całkowitą wartość operacji w kwocie nie mniejszej niż 50 tys. złotych; 
 wykaże, że: 

a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą 
zamierza realizować, lub 
b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub 
c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli 
jest osobą fizyczną, lub 

 wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować; 
 deklaruje, że realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych. 



 

 

 

  

 

Do czego zobowiązany jest Beneficjent? 

1. Utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i 

jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to 

miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o 

pracę, 

2. Utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji 

operacji, do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej; 

3. 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. 

4. Zapewnienia trwałości operacji a w przypadku beneficjenta prowadzącego 

mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia 

wypłaty płatności końcowej; 

5. Zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w 
zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji w przypadku gdy do ich wyboru nie mają 
zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych, a wartość danego zadania ujętego w 
zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza 20 tys. złotych netto; 

6. Realizowania operacji zgodnie z biznesplanem; 
7. Nie współfinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych; 

8. Zrealizowania operacji nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego nastąpi 
zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta 
kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po 
zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później 
niż do dnia 31 grudnia 2022 r.; 

9. Zrealizowania inwestycje w ramach operacji 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.  

10. Przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 
lat od dnia wypłaty płatności końcowej; 

11. Uwzględniania wszystkich transakcji związanych z operacją w oddzielnym systemie 
rachunkowości albo wykorzystywania do ich identyfikacji odpowiedniego kodu 
rachunkowego; 

12. Ponoszenia kosztów kwalifikowalnych w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku 
transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekracza 1 tys. 
złotych w formie rozliczenia bezgotówkowego. 

 
Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji muszą mieścić się w zakresie takim jak 
wskazano przy rozpoczęciu działalności gospodarczej, z tym że przy ustalaniu wysokości pomocy 
na zakupu środków transportu koszty są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 30% 
pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne. 



 

 

 

  

 
 

Pomoc na operację w zakresach: 

  podejmowanie działalności gospodarczej,   

 rozwijanie działalności gospodarczej  

nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest 

sklasyfikowana w 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 z wyłączeniem motocykli; 

10. transport i gospodarka magazynowa, 

11. gospodarka magazynowa. 

 

<<< KRYTERIA WYBORU OPERACJI >>> 

dla 

podejmowania działalności gospodarczej, 

rozwijania działalności gospodarczej 

 

Lokalne kryteria wyboru premiują operacje, które w możliwie największym stopniu przyczyniać się 
będą do realizacji wskaźników zawartych w LSR. Kryteria te będą premiować operacje, które m.in.: 
─ są realizowane przez grupy defaworyzowane (młodzi do 25 lat, osoby niepełnosprawne, osoby 

długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50+) lub przewidują zatrudnienie ww. grup 
defaworyzowanych, 

─ wykorzystują lokalne zasoby (kulturowe, historyczne, przyrodnicze, lokalne produkty), 
─ wpływają na rozwój turystyki obszaru LGD, 
─ są innowacyjne (zastosowanie lub wprowadzenie nowych lub ulepszonych produktów, procesów 

(technologii), metod organizacji lub marketingu przez wykorzystanie nie praktykowanych dotąd 
lokalnie rozwiązań technologicznych lub rozwiązań wykorzystujących lokalne zasoby, lokalny 
potencjał), 

─ wykorzystują odnawialne źródła energii, 
─ mają wpływ na jak największy obszar LGD, 
─ zakładają utworzenie więcej niż jednego miejsca pracy, 
─ wnioskodawca korzystał z doradztwa w biurze LDG. 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 
 

DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM OBSZARU LGD 
 

 
W ramach działań dotyczących rozwoju obszaru planowane są przedsięwzięcia związane z:  

Zakres Nabór 

- Budową i przebudową ogólnodostępnej  i niekomercyjnej infrastruktury związanej   
z turystyką rekreacyjna lub kulturą (konkurs) 

-Wydaniem publikacji książkowych dotyczących dziedzictwa lokalnego (konkurs) 
2016 rok 

- Organizacją festynów, pikników, zajęć kulturalnych i rekreacyjnych kultywujących lokalną 
historię i tradycje (grant) 

- Wsparciem inicjatyw służących zachowaniu dziedzictwa lokalnego (grant) 
- Organizacją szkoleń, kursów kwalifikacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego 

rynku pracy dla grup de faworyzowanych (konkurs) 
- Integracja społeczności lokalnej z osobami niepełnosprawnymi (grant) 

2017 rok 

- Budową małej ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjne (grant) 
- Szkoleniem dotyczącym ochrony środowiska, przeciwdziałaniem zmianom klimatu i OZE 

oraz pikniki i festyny ekologiczne (grant) 
- Organizacją szkoleń, kursów kwalifikacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego 

rynku pracy dla grup defaworyzowanych (konkurs) 

2018 rok 

 
O dofinansowanie może ubiegać się: 

 osoba fizyczna, jeżeli miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność 
gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,  

 osoba prawna, której siedziba lub oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,  
 jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje 

zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym 
LSR, 

 gmina, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza 
zrealizować operację. 

 
BIURO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „LIWOCZ” 

38-212 Brzyska 11A (budynek GOPS) 
ZAPRASZA DO KORZYSTANIA Z DORADZTWA  

PROWADZONEGO NA RZECZ POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW LSR  

tel.: 13 441 03 38      e-mail: lgdliwocz@wp.pl 

 
Informacje dostępne są również na stronie internetowej www.lgdliwocz.pl 

 

mailto:lgdliwocz@wp.pl
http://www.lgdliwocz.pl/

