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Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 

społeczności (Dz. U. poz. 378) 

 

 

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. poz. 1570) 



§ 3. 

1. O pomoc może ubiegać się podmiot będący:  

1) osobą fizyczną, jeżeli:  

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,  

b) jest pełnoletnia,  

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR 

 

 

§ 4. 

1. Posiada numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie 

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”,  



§ 4. 

1) koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych 

środków publicznych;  

 

2) 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,  

 

3) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację 

inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR,  

 



§ 4. 

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 ( 2 lata po ostatniej płatności) 

 

5) operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z 

biznesplanem;  

 

8) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych; 



§ 5. 

Pomoc jest przyznawana, jeżeli:  

1) podmiot ubiegający się o jej przyznanie:  

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, i nie została mu 

dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie;   

 



§ 5. 

2) 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;”, 



§ 8. 

PKD na które nie można otrzymać dofinansowania: 

 

1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po 

zbiorach; 

4) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;  

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;  

11) gospodarka magazynowa.  

 



§ 5. 

3. Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji mieszczą się w 

zakresie kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1, 

 

4) 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. 

 



§ 17. 

1) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, 

zwane dalej „kosztami ogólnymi”,  

 

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,  

 



§ 17. 

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,  



Sposób wypełniania wniosku 
Zaleca się, aby wniosek został wypełniony elektronicznie i wydrukowany lub 

wypełniony odręcznie, w sposób czytelny  

 

Należy wypełnić wszystkie białe pola, a jeśli nie dotyczą wpisać „nie dotyczy” lub 

0 

  

Jeśli niezbędne jest dodanie informacji, które się nie mieszczą, należy je 

zamieścić na dodatkowych kartkach (np. kopie stron wniosku i załączników 

składanych na udostępnionych przez UM formularzach) ze wskazaniem, której 

części dokumentu dotyczą oraz z adnotacją na wniosku, że dana rubryka lub 

tabela została dołączona. Dodatkowe strony należy ponumerować, podpisać oraz 

opatrzyć datą i dołączyć przy pomocy zszywacza do wniosku. Przy wypełnianiu 

elektronicznym wniosku istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania 

tekstu w polach.  

 

 



Sposób wypełniania wniosku 
Przed złożeniem należy sprawdzić czy: 

 

a) wniosek został podpisany w wyznaczonych do tego miejscach przez 

podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy / pełnomocnika podmiotu 

ubiegającego się o przyznanie pomocy,  

b) wypełnione zostały wszystkie wymagane pola wniosku,  

c) załączone zostały wszystkie wymagane dokumenty (zgodnie z sekcją 

B.VII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH wniosku).  

 



Sposób wypełniania wniosku 

W części A wniosku sekcje I-III są wypełniane przez LGD. Pola nie 

dotyczą podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy.  

 

Tych części beneficjenci NIE wypełniają! 

 

WOPP z Załącznikami 



Kryteria oceny wniosków:  

samozatrudnienie- 0 pkt. 
1 etat- 2 pkt. 

 2 etaty - 3 pkt. 
3 lub więcej etaty - 5 pkt. 



Kryteria oceny wniosków:  

W skali gminy - 3 pkt. 
W skali terenu objętego LSR - 5 pkt. 



Kryteria oceny wniosków:  

Osoba do 35 roku życia– 10 pkt.  
 Osoba od 55 roku życia– 10 pkt. 

Kobieta bezrobotna  
lub ubezpieczona w KRUS - 10 pkt. 

 

(nie sumuja się) 
 



Kryteria oceny wniosków:  

usługi noclegowe-  3 pkt. 
usługi turystyczne - 3 pkt. 

usługi gastronomiczne - 3 pkt. 
usługi zdrowotne i prozdrowotne - 3 pkt. 
usługi skierowane do seniorów - 3 pkt. 

przetwarzanie produktów rolnych - 3 pkt. 
 

(nie sumuja się) 
. 



Kryteria oceny wniosków:  

tak - 3 pkt. 
nie - 0 pkt. 



Kryteria oceny wniosków:  

przynajmniej dwukrotne doradztwo - 5 pkt. 
jednokrotne doradztwo - 2 pkt. 

bez doradztwa - 0 pkt. 



Kryteria oceny wniosków:  

tak - 3 pkt. 
nie - 0 pkt. 



Kryteria oceny wniosków:  

tak-  3 pkt. 
nie - 0 pkt. 



1. Masz pytania, wątpliwości? 

2. Szukasz inspiracji? 

3. Chcesz skonsultować pomysł? 

4. Potrzebujesz pomocy w pisaniu 
wniosku? 

Przyjdź na bezpłatne doradztwo! 



Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  

Kraina Trzech Rzek 

ul. M.J. Piłsudskiego 76, pokój nr 30 

64-600 Oborniki 

telefon: 883 777 918 

   biuro@kraina3rzek.pl 

www.kraina3rzek.pl 


