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Podstawa prawna

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 z późn. zmianami



Zakres pomocy

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie: 

 rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej „LSR”, przez 

podejmowanie działalności gospodarczej

 podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w zakresie określonym 

w lit. a–c;



Warunki udzielenia wsparcia

O pomoc może ubiegać się podmiot będący osobą fizyczną, jeżeli: 

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

b) jest pełnoletnia, 

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy 

osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.2)



Warunki udzielenia wsparcia

Pomoc jest przyznawana podmiotowi spełniającemu warunki określone w § 3 i 

któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”

Wniosek do powiatowego biura ARIMR



Warunki udzielenia wsparcia

Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy: 

a)nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym 

zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako 

produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów, 

b) w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej 

pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej

c) nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie;



Warunki udzielenia wsparcia c.d.

Koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków 

publicznych

Operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na 

obszarze wiejskim objętym LSR



Warunki udzielenia wsparcia c.d.

Inwestycje w ramach operacji będą realizowane 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



Warunki udzielenia wsparcia c.d.

Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z

biznesplanem

Biznesplan sporządza się na formularzu opracowanym przez Agencję

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i udostępnionym na stronie

internetowej województwa

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys.

Złotych, przy czym wartość kosztów kwalifikowalnych nie może być

niższa niż 70 % przyznanej pomocy (tj. 35 tys. zł)

Wysokość premii 50 000,00 zł



Biznesplan

Biznesplan zawiera co najmniej: 

1) Opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o 

przyznanie pomocy; 

2) wskazanie celów pośrednich i końcowych; 

3) informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot 

ubiegający się o przyznanie pomocy niezbędnych ze względu na przedmiot 

operacji, którą zamierza realizować; 

4) wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy; 

5) planowany zakres działań niezbędnych do osiągniecia celów pośrednich i 

końcowych



Pomoc nie przysługuje na:

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



Koszty kwalifikowalne

1)Koszty ogólne

2) Zakup robót budowlanych lub usług, 

3) Zakupu lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, 

licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub 

znaków towarowych, 

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 tym materiałów.

Koszty są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz 

racjonalne!



Wniosek

Wniosek o przyznanie pomocy zawiera dane niezbędne do jej przyznania, w 

szczególności: 

1) numer identyfikacyjny nadany podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie 

pomocy albo numer identyfikacyjny: 

2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres 

podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy;

3) opis planowanej operacji



Wniosek

4) plan finansowy operacji wraz z wnioskowaną kwotą pomocy w złotych, 

zaokrągloną w dół do pełnych złotych; 

5) oświadczenia lub zobowiązania podmiotu ubiegającego się o przyznanie 

pomocy dotyczące pomocy; 

6) informacje o dołączonych do wniosku dokumentach potwierdzających 

spełnienie warunków przyznania pomocy



Załączniki do wniosku

Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia 

spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, oraz dokumenty 

niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR albo ich 

kopie. 

Kopie dokumentów, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z 

oryginałem przez pracownika LGD, samorządu województwa, lub podmiot, który 

wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem 

przez notariusza lub pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem



A po złożeniu wniosku…

1) Procedura w LGD

2) Zarząd województwa (UMWW)

 4 miesiące na weryfikację + uzupełnienia

 Umowa

 Ponoszenie kosztów po podpisaniu umowy



Obowiązki beneficjenta

Podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej i jej

wykonywanie do dnia, w którym upłyną 2 lata od dnia

wypłaty płatności końcowej



Obowiązki beneficjenta

Zgłoszenie 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



Obowiązki beneficjenta

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.



Wypłata środków

1) Pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej
pomocy i jest wypłacana, jeżeli beneficjent:

a) podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą,

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

c) 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.

2) druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy
i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z
biznesplanem



Dziękuję za uwagę ☺

LGD Kraina Trzech Rzek

Ul. Marsz. J/ Piłsudskiego 76

64-600 Oborniki

Tel: 883 777 918


