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Wsparcie na wdrażanie operacji w zakresie 
podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej 

w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność 

na obszarze gmin:  

Brzyska, Skołyszyn, 

Brzostek, Jodłowa, Pilzno 
 

 

 

Wrzesień, 2019 r. 
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Podejmowanie  

działalności gospodarczej  
 

 

PŁATNOŚĆ RYCZAŁTOWA (PREMIA)  

w wysokości 80 000,00 zł. 
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BENEFICJENCI to:  

osoby fizyczne (pełnoletnie, obywatele UE) zamieszkujące na 

obszarze wiejskim objętym LSR, tj. na terenie gmin Brzyska, 

Skołyszyn, Brzostek, Jodłowa, Pilzno, 

Udokumentowanie:  

-zameldowanie na pobyt stały potwierdzony wpisem w dowodzie osobistym 

(jeżeli wpis w tym zakresie jest aktualny), albo  

-zameldowanie na pobyt stały lub czasowy potwierdzonego w zaświadczeniu z 

właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego, w 

przypadku, gdy w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono 

różne od miejsca zameldowania na pobyt stały (wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed złożeniem wniosku). 
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Pomoc może być przyznana, jeżeli: 

 podmiot posiada numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności 

nadawany przez ARiMR, 

 podmiot 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 podmiot nie 

wykonywał działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej i nie została mu dotychczas przyznana pomocy na operację 

w tym zakresie, 

 



 koszty planowane do poniesienia w ramach operacji nie są współfinansowane z innych środków 

publicznych, 

 minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tyś. złotych, 

 operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego 

zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta 

kosztów planowanych do poniesienia w ramach 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., 

 operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze 

wiejskim objętym LSR, 

 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, 

 

 



 operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców 

i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności 

końcowej, oraz: 

 - 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 
 

- 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 

 



UWAGI! 

 Spełnienie wymogu utworzenia co najmniej 1 miejsca pracy: Jeżeli nastąpi 

zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych, np. Beneficjent jest zatrudniony na 

umowę o pracę - Beneficjent może dokonać dobrowolnego zgłoszenia się do 

ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego na podstawie przepisów o 

systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności 

gospodarczej. 

 Beneficjent (na etapie składania wniosku o płatność I transzy) będzie zobowiązany 

do złożenia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie do ubezpieczenia 

emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie 

przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej 

działalności (ZUS ZUA) chyba, że korzysta z uprawnienia wynikającego z art. 18 

ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, tj. z tzw. „ulgi na start”.  



 „ULGA NA START” zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 Prawo przedsiębiorców:  

 „Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy 

albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego 

zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego 

przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku 

kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności 

wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym 

ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej”. 

     - Beneficjent składa Oświadczenie o korzystaniu z „ulgi na start” na etapie wniosku o płatność I 

transzy. 

 W przypadku, gdy Beneficjent skorzysta z „ulgi na start”, będzie zobowiązany do 

udokumentowania zgłoszenia się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i 

ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z 

tytułu wykonywania działalności gospodarczej na etapie wniosku o płatność II transzy pomocy. 

 Korzystanie z „ulgi na start” nie powoduje zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej  

(w 2019 r. wynosi ona 342,32 zł). 



 koszty planowane mieszczą się w następującym zakresie: 

1) koszty ogólne – w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych 
operacji, 

2) zakup robót budowlanych lub usług, 

3) zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów,  
licencji lub   wynagrodzeń  za przeniesienie autorskich praw majątkowych 
lub znaków towarowych 

4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 

5)  zakup nowych maszyn lub wyposażenia,  

6) zakup nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych 
przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, 

7) zakup rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów, 

8) podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia  
nr 1303/2013 

        - które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne. 

 

 



 Wnioskodawca wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy opracowuje  

i przedkłada BIZNESPLAN, który jest racjonalny i uzasadniony ekonomicznie, 

a suma kosztów planowanych do poniesienia z uwzględnieniem wartości 

rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty jaka można przyznać 

na tę operację. 

Przykład: 

 

 



Zobowiązania Beneficjenta określone w umowie  

o przyznanie pomocy, min.: 

1) Podjęcia we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy  

z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, i jej wykonywania do dnia, w którym upłyną 2 lata od dnia 

wypłaty płatności końcowej, oraz: 

   a) zgłoszenia beneficjenta 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 (do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej transzy); 

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 drugiej transzy pomocy. 
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3)  Złożenia w Zarządzie Województwa informacji monitorującej z realizacji biznesplanu, w 

terminie do końca kwartału, następującego po pierwszym roku, liczonym od dnia wypłaty 

przez Agencję drugiej transzy pomocy. 

4)  Informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z 

przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji 

znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowanej na 

stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z uwzględnieniem zasad 

określonych przez LGD, w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty drugiej transzy 

pomocy. 

5)   Prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu 

rachunkowego, dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji, co odbywa się w 

ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo poprzez prowadzenie zestawienia faktur lub 

równoważnych dokumentów księgowych na formularzu udostępnionym przez samorząd 

województwa, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do 

prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

6)  Zachowania trwałości projektu przez okres 2 lat od dnia wypłaty płatności ostatecznej 

(przechowywanie dokumentacji przez okres 5 lat); 



Wypłata środków finansowych 

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

    a) pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana jeżeli 

beneficjent; 

    - podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy  

z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz dokonał zgłoszenia działalności gospodarczej 

do rejestru CEIDG, 

     - zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń 

      społecznych z tytułu wykonywania działalności - chyba że korzysta z „ulgi na start” (oświadczenie), 

     - 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, 

    b) druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli 

operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem (+ beneficjent zgłosił się do ubezpieczeń 

społecznych w związku z „ulgą na start”).  14 



2. Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w terminie: 

     a) 30 dni od dnia złożenia wniosku o płatność pierwszej transzy 

    b) 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność drugiej transzy 

 

UWAGA! 
 

Wniosek o opłatność I transzy (80% kwoty) pomocy  
składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy 

 

Wniosek o opłatność II transzy (20% kwoty) pomocy składa się  
w terminie określonym w umowie, jednak nie później niż  

w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy  
i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 roku. 







Maksymalna liczba punktów – 23                            Minimalna liczba punktów - 6 



 

DEFINICJA INNOWACYJNOŚCI: 

Zgodnie z zapisami LSR, innowacyjność to: wprowadzanie nowego lub 

znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego procesu, 

nowej metody organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub 

zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, 

historycznych, kulturowych czy społecznych na poziomie co najmniej 

gminy. 



 

Rozwój  

działalności gospodarczej  
 

 



FORMA I INTENSYWNOŚĆ PRZYZNANIA POMOCY: 

 refundacja części kosztów kwalifikowalnych 

 pomoc jest przyznawana do wysokości 70 % kosztów kwalifikowalnych 

  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 

 50 tys. zł – minimalna całkowita wartość operacji 

Uwaga! 

- Limit środków na nabór to 537 463,80 zł przy planowanym wskaźniku dofinansowania  
2 podmiotów, tj. średnio po 268 731,90 zł na 1 podmiot. 

- Procedura dopuszcza możliwość obniżenia kwoty wsparcia do wysokości pozostałego do 
wykorzystania limitu po pisemnej zgodzie Wnioskodawcy. 

 



BENEFICJENCI: 

 MIKROPRZEDSIĘBIORCA (zatrudniający mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót  
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro)  

lub 

 MAŁY PRZEDSIĘBIORCA  (zatrudniający mniej niż 50 pracowników,  
a roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro) 

 W przypadku osób fizycznych, które wykonują działalność gospodarczą, do której stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r.-Prawo przedsiębiorców - miejsce oznaczone 
adresem, pod którym osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do 
Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej znajduje się na obszarze wiejskim objętym 
LSR. 

 W przypadku osoby prawnej - siedziba/oddział osoby prawnej, znajduje się na obszarze 
wiejskim objętym LSR.  
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WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY: 

 podmiot posiada numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności nadany przez ARiMR, 

 w przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania 

działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, 

jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce, 

 wnioskodawca wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy opracuje i przedkłada 

biznesplan, który będzie racjonalny i uzasadniony ekonomicznie; 

 podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie otrzymał dotychczas 

pomocy na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, 

albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi 

pomocy na podjęcie działalności gospodarczej, 

 



 podmiot ubiegający się o jej przyznanie nie otrzymał dotychczas pomocy 

na operację w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa 

lokalnego produktów rolnych będących przetwórstwami spożywczymi lub  

w ramach poddziałania inwestycje w środki trwałe – wsparcie inwestycji  

w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój, 

 

  podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających 

dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej 

przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r.- Prawo przedsiębiorców, oraz nadal wykonuje 

tę działalność, 

 



  minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniejszej niż 50 tys. złotych 

  wnioskodawca 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 

     d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza  

           realizować, 

  została wydana ostateczna decyzja środowiskowa, jeżeli jej wydanie jest   

   wymagane przepisami odrębnymi, 

  realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych. 

 

 



Zobowiązania beneficjenta określone w umowie 

o przyznanie pomocy, min.: 

 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 (pełny etat), 

 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; 

 realizowania operacji zgodnie z biznesplanem,  

 zapewnienia trwałości operacji - w przypadku beneficjenta prowadzącego 

mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo do dnia, w którym upłyną  

3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, 

 

 



 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, 

 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 30 tys. euro netto,  

- zasady przeprowadzenia wyboru wykonawcy określa Rozporządzenie MRiRW  

z dn. 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu 

rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy 

oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2018 poz.396), 

- ARiMR udostępniła specjalny portal www.portalogloszen.arimr.gov.pl, na którym 

Wnioskodawcy/Beneficjenci w ramach PROW 2014-2020, zobowiązani są zamieszczać 

zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi, dostawę maszyn lub 

urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności. 
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 realizowania operacji nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu 

rzeczowego 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., 

 realizacji inwestycji w ramach operacji na nieruchomości będącej 

własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie 

pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane 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, 



 osiągnięcia wskaźników realizacji celu operacji w określonym terminie, 

 przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia,  

w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej, 

 uwzględniania wszystkich transakcji związanych z operacją w oddzielnym 

systemie rachunkowości albo wykorzystywania do ich identyfikacji 

odpowiedniego kodu rachunkowego, 

 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. 

 

 

 

 

 



KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW 
Zgodnie § 17 i 18 rozporządzenia MRiRW  

UWAGA ! 

- Kwalifikowalne są koszty zakupu wyłącznie nowych maszyn lub nowego wyposażenia. 

- Koszty winne być uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu 

oraz racjonalne. 

- W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania 

ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych 

kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności,  

przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów. 

- Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości 

nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty 

zakupu środków transportu w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych 

kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne. 

 



Przykład 







Maksymalna liczba punktów – 25                    Minimalna liczba punktów - 7 



Pomoc na operację w zakresach: 

  podejmowanie działalności gospodarczej,  

 rozwijanie działalności gospodarczej  

 - w tym na podnoszenie kompetencji osób realizujących ww. operacje 

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 lotniczy i kolejowy, 

11. gospodarka magazynowa. 



W przypadku pomocy na operację w zakresach: 

  podejmowania działalności gospodarczej,  

 rozwijania działalności gospodarczej  

 

Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta 

zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny  

(in blanco) wraz z deklaracją wekslową.  

 

Pomoc ma charakter pomocy de minimis. 

 



Procedura składania i oceny wniosku 

 Wnioskodawca składa wniosek o przyznanie pomocy w odpowiedzi na ogłoszony przez LGD „LIWOCZ” nabór;  
ogłoszenie o naborze określa termin składania wniosków - minimum 14 dni. 

 Wnioski są przyjmowane i rejestrowane w biurze LGD „LIWOCZ”. 

Ocena wniosków przez LGD przeprowadzana jest w ciągu 60 dni licząc od dnia, w którym  upłynął termin 
składania wniosków. 

LGD może wezwać (dwukrotnie, ale inny zakres) Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień lub dokumentów 
niezbędnych w procesie oceny wniosku, wyznaczając 7-dniowy termin na ich dostarczenie. 

Po zakończeniu procedury oceny i wyboru wniosków, LGD przekazuje Zarządowi Województwa wnioski o 
udzielenie wsparcia wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru. 

Po zakończeniu procedury oceny i wyboru wniosków, LGD informuje Wnioskodawców o wyniku wyboru listem 
poleconym. 

W terminie 4 miesięcy od dnia przekazania wniosków do ZW, zarząd: 

   a) wzywa podmiot do zawarcia umowy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku (do 14 dni), lub 

   b) informuje o odmowie przyznania pomocy, lub 

   c) wzywa do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień, w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 

14 dni. 



UREGULOWANIA PRAWNE: 
1. 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 (Dz.U. z 2019 r., poz. 664 t.j.) 

2. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020 (Dz.U. 2018 r., poz. 627 z późn. zm.)  

3. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2019 r., poz. 
1167) 

4. Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 719) 

5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 

6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005. 

 

 



 
 

BIURO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „LIWOCZ” 
38-212 Brzyska 11A (budynek GOPS) 

 

ZAPRASZA  
DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNEGO 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 

 



 

 

 

Dziękujemy za uwagę  
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