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DOFINANSOWANIE NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Wsparcie ma formę PREMII, której poziom wynosi 80 000 zł. 

O dofinansowanie może ubiegać się podmiot: 

 będący osobą fizyczną jeżeli: 
- jest obywatelem państwa członkowskiego UE, 
- jest pełnoletnia, 
- ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR (gminy: Brzostek, Brzyska, Jodłowa,   
  Skołyszyn, Pilzno), 

 któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie 
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o 
przyznanie płatności, 

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

 który w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy 
nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

 któremu nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie. 

 
Operacja w zakresie podejmowania działalności gospodarczej: 

• zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, 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; 

• będzie realizowana 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.;  
• 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 
udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o 
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przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania 
zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji; 
• jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem; 
• jej realizacja nie jest możliwa bez udziału środków publicznych; 
• została wydana ostateczna decyzja środowiskowa, jeżeli jej wydanie jest wymagane 
przepisami odrębnymi; 
• koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;  
• kwota pomocy wynosi 80 tys. złotych (zgodnie z LSR); 
• minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych. 

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się następujące koszty dotyczące operacji: 
1) 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), 
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,  
9) podatku od towarów i usług (VAT), z wyjątkiem podatku, który można odzyskać na mocy 
prawodawstwa krajowego VAT, 
- które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne. 

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. 

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: 
─ 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. 
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Wypłata środków: 

W przypadku operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej środki finansowe 
z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach, z tym że:  

1. 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 o swobodzie działalności gospodarczej, 
• zgłosił się do ubezpieczenia społecznego z tytułu wykonywania działalności gospodarczej 
(jeżeli nie zatrudnia pracownika),  
• uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, 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, a beneficjent poniósł koszty na 
działania niezbędne do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych określonych w 
biznesplanie, w wysokości przyznanej pomocy. 

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości jeżeli zostały:  
1) poniesione: 

a) od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych - od 
dnia 1 stycznia 2014 r.,  

b) 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;  

2) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji 
wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych 
albo przez 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. 

Wniosek o płatność pierwszej transzy pomocy beneficjent składa w terminie 3 miesięcy od 
dnia zawarcia umowy, a wniosek o płatność drugiej transzy - po spełnieniu warunków 
wypłaty drugiej transzy, w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż po upływie 
2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r. 

Zobowiązania beneficjenta obejmują m. in.:  
• podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, 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, 
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a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od 
dnia wypłaty płatności końcowej, 

• osiągnięcie 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, 
• osiągnięcia wskaźników realizacji celu operacji w określonym terminie;  
• niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych zgodnie 
z warunkami przyznania pomocy; 
• przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 
5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej. 

Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych  
w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową.  
Pomoc ma charakter pomocy de minimis. 

 
Pomoc 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. 

Wniosek o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio do LGD, w terminie wskazanym  
w ogłoszeniu (nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni).  
Postępowanie w sprawie o przyznanie pomocy prowadzi zarząd województwa. 
Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych  
w ramach oceny prowadzonej przez Radę LGD z zastosowaniem kryteriów wyboru operacji 
określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu. Dokumentacja konkursowa zostanie 
zamieszczona na stronie www.lgdliwocz.pl. 

 


