
Projekty (operacje) możliwe do realizacji w Lokalnej Strategii Rozwoju  

Lokalnej Grupy Działania „PRYM” na lata 2015-2022  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020  

Stan wiedzy na dzień 10 września 2015r. na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2015r. 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 2014-2020 

 

 

 

 

Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (pot. ułomna osoba prawna, 

niezupełna osoba prawna, podmiot ustawowy) – podmiot stosunku cywilnoprawnego nieposiadający 

osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną. 

Ułomnymi osobami prawnymi w prawie polskim są: 

 spółka jawna, 

 spółka partnerska, 

 spółka komandytowa, 

 spółka komandytowo-akcyjna, 

 wspólnota mieszkaniowa, 

 stowarzyszenie zwykłe, 

 spółka akcyjna w organizacji, 

 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, 

 europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, 

 partia polityczna niewpisana do ewidencji. 

 

Mikroprzedsiębiorstwo  - zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz  jego roczny obrót nie przekracza 

2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro. 

Małe przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza  

10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro. 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_potoczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stosunek_cywilnoprawny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Osobowo%C5%9B%C4%87_prawna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zdolno%C5%9B%C4%87_prawna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82ka_jawna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82ka_partnerska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82ka_komandytowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82ka_komandytowo-akcyjna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3lnota_mieszkaniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie#Stowarzyszenia_zwyk.C5.82e
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82ka_akcyjna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82ka_z_ograniczon%C4%85_odpowiedzialno%C5%9Bci%C4%85
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejskie_zgrupowanie_interes%C3%B3w_gospodarczych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Partia_polityczna


 

Inkubator przetwórstwa lokalnego – obejmuje etapy produkcji, przetwarzania i dystrybucji, w tym 

przywóz począwszy od produkcji podstawowej żywności, aż do uwzględnienia jej przechowywania, 

transportu, sprzedaży lub dostarczenia konsumentowi finalnemu oraz tam gdzie jest stosowne – 

przywóz, produkcję, wytwarzanie, składowanie, dystrybucję, sprzedaż i dostawy. Inkubatory mogą być 

dostosowane do przetwarzania produktów rolnych pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego. 

Inwestycje tego typu powstają już na obszarze kilku województwa: w Małopolsce, Wielkopolsce, 

województwie kujawsko-pomorskim oraz mazowieckim. Jest to inwestycja zbiorowa służąca 

szerszemu gronu odbiorców niż wnioskodawca, dlatego warunkiem przyznania dotacji jest 

udostępnianie inkubatora innym podmiotom tj. drobnym przetwórcom lub lokalnym producentom 

rolnym. Z uwagi na obowiązujące przepisy sanitarne i weterynaryjne, korzystnym rozwiązaniem 

wydaje się utworzenie osoby prawnej np. stowarzyszenia prowadzącego dz. gosp. albo spółdzielni. 

Można prowadzić inkubator z nastawieniem na osiągnięcie zysku (wtedy wnioskodawca musi 

przedłożyć biznesplan uwzględniający pobierane od korzystających z inkubatora opłaty), albo z 

założeniem osiągania pewnych dochodów, które zrównoważą koszt utrzymania inkubatora 

 

Budowa – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego (art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane, 

Dz. U. ) 

Przebudowa – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których 

następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z 

wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, 

długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany 

charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego (art. 3 

pkt 8 ustawy Prawo budowlane).  

Przykład: zmiana konstrukcji dachu, powiększenie lub pomniejszenie otworów okiennych lub 

drzwiowych, zrobienie lukarny na poddaszu. Aby wykonać przebudowę obiektu, musimy uzyskać 

decyzję o pozwoleniu na budowę. 

Kapitał społeczny – termin z pogranicza ekonomii i socjologii, oznaczający kapitał (jako element 

procesu produkcji i życia w zorganizowanym społeczeństwie), którego wartość opiera się na 

wzajemnych relacjach społecznych i zaufaniu jednostek, które dzięki niemu mogą osiągać więcej 

korzyści (z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia). 

 

Innowacyjność - należy rozumieć w szerokim znaczeniu tego słowa, może oznaczać: wprowadzanie 

nowego produktu, nowego procesu, nowej organizacji lub nowego rynku, nietypowe, niestandardowe 

wykorzystanie czy promocja lokalnych zasobów (przyrodniczych, kulturowych, wybitnych postaci itp.) 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekonomia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Socjologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kapita%C5%82_%28ekonomia%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Proces_produkcyjny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82ecze%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zaufanie


 

INFORMACJE WAŻNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ OSÓB ZAINTERESOWANYCH PODJĘCIEM 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Dofinansowanie jest przyznawane na podejmowanie działalności gospodarczej 

O dofinansowanie może ubiegać się podmiot będący: 

1) Osobą fizyczną, która: 

a) Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

b) Jest pełnoletnia, 

c) Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR lub adres, pod którym wykonuje  

       działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  

       Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR albo 

2) Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje  

       się na obszarze wiejskim objętym LSR, 

3) Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje  

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

       objętym LSR z  tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc  

       na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. 

W przypadku, gdy wnioskodawcą będzie spółka cywilna warunki określone powyżej w pkt 1 (osoba 

fizyczna) powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki. 

W przypadku podejmowania działalności gospodarczej kosztów kwalifikowalnych nie określa się.  

PREMIA w formie ryczałtu MAKSYMALNIE 100 000 PLN zł netto – 70 000 PLN po podpisaniu 

umowy, 30 000 PLN po zrealizowaniu biznesplanu 

Wniosek o płatność pierwszej transzy pomocy, beneficjent składa w terminie miesiąca od dnia 

zawarcia umowy. Agencja płatnicza dokonuje wypłaty dotacji w terminie 30 dni od dnia złożenia 

wniosku o płatność pierwszej transzy; 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność końcową. 

Utrzymanie firmy – minimum 2 lata od otrzymania płatności końcowej na konto 

Utworzenie minimum 1 miejsca pracy (w tym samozatrudnienie) i utrzymanie go przez minimum  

2 lata od otrzymania płatności końcowej (chyba, że biznesplan wydłuża ten okres). 

Dofinansowanie na podejmowanie działalności gospodarczej jest przyznawana, jeżeli: 

1) Podmiot ubiegający się jej o przyznanie: 

a) Nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba  

że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności jako produkcja 

artykułów spożywczych lub produkcja napojów, 

b) W okresie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie był  

wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w rejestrze 

przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – i temu podmiotowi nie została dotychczas 

przyznana pomoc na operację w tym zakresie, 

c) Ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, 

ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (oddziały powiatowe 

ARiMR); w przypadku, gdy projekt będzie realizowany przez spółkę cywilną – numer identyfikacyjny 

został nadany jednemu ze wspólników albo spółce 

 
 



 

Projekt (operacja) może być realizowana, jeżeli: 

a)  nie będzie współfinansowana z innych środków publicznych, 

b) będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po 

zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później 

niż do dnia 31 grudnia 2022 r., 

c) projekt zakładający koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym 

LSR, 

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; 

e) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 PLN, 

 

f) operacja będzie realizowana zgodnie z biznesplanem, 

 

f) beneficjent wykaże, że: 

 

1) Posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów lub, 

2) Posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu projektu, którą zamierza realizować, lub 

3) Posiada odpowiednie kwalifikacje, jeżeli jest osoba fizyczną, lub  

4) Prowadzi działalność odpowiednią do przedmiotu projektu. 

 

Pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej nie przysługuje, jeżeli 

działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana, jako:  

1) Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach ; 

2) Górnictwo i wydobywanie ;  

3) Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo 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  

8) Produkcja metali ; 

9) Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep z wyłączeniem motocykli ; 

10) Transport i gospodarka magazynowa. 

Dofinansowanie jest przyznawane na projekt, który służy zaspokojeniu potrzeb społeczności 

lokalnej – warunek konieczny 



 INFORMACJE WAŻNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ OSÓB ZAINTERESOWANYCH 

PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Dofinansowanie jest przyznawane na rozwijanie działalności gospodarczej 

O dofinansowanie może ubiegać się podmiot będący: 

1) Osobą fizyczną, która: 

a) Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

b) Jest pełnoletnia, 

c) Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR lub adres, pod którym wykonuje  

     działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  

     Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR albo 

2) Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje  

     się na obszarze wiejskim objętym LSR, 

3) Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje  

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

objętym LSR z  tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc na 

operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. 

W przypadku, gdy wnioskodawcą będzie spółka cywilna warunki określone powyżej w pkt 1 

(osoba fizyczna) powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki. 

Dofinansowanie na projekt (operację) jest przyznawana w formie refundacji kosztów 

kwalifikowanych, do których zalicza się koszty: 

1) Ogólne (dokumentacje techniczne, kosztorysy itp.) w wysokości nieprzekraczającej 10%  

       pozostałych kosztów kwalifikowalnych, 

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 – w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów 

kwalifikowalnych pomniejszonych o koszty ogólne 

7)   Zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5, w tym materiałów, 

Maksymalna kwota dofinansowania 300 000 PLN netto, maksymalny poziom dofinansowania 70% 

300 000 PLN – dotacja unijna 

129 000 PLN – wkład własny 

429 000 PLN – całkowity koszt projektu netto 

98 670 PLN - podatek VAT do odzyskania z Urzędu Skarbowego w przypadku przedsiębiorcy 

płatnika podatku VAT 

527 670 PLN – całkowity koszt projektu brutto 

Utworzenie minimum 1 miejsca pracy i utrzymanie go przez minimum 3 lata od otrzymania 

płatności końcowej (chyba, że biznesplan wydłuża ten okres). 

Utrzymanie firmy – minimum 2 lata od otrzymania płatności końcowej na konto (chyba, że 

biznesplan wydłuża ten okres). 

 

 

 



 

Pomoc na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej jest przyznawana, jeżeli: 

1) Podmiot ubiegający się o jej przyznanie prowadzi działalność gospodarczą, do której stosuje się  

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

2) Operacja zakłada utworzenia 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;  

3) Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc   

na operacje w zakresie utworzenia działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata  

od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na utworzenie firmy (Powiatowe Urzędy Pracy, 

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”); 

4) Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na 

utworzenie lub rozwój inkubatora przetwórstwa lokalnego – w przypadku PKD produkcja 

artykułów spożywczych lub produkcja napojów 

Projekt (operacja) może być realizowana, jeżeli: 

a)  nie będzie współfinansowana z innych środków publicznych, 

b) będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po 

zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później 

niż do dnia 31 grudnia 2022 r., 

c) projekt zakładający koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym 

LSR, 

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; 

e) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 PLN, 

f) operacja będzie realizowana zgodnie z biznesplanem, 

g) beneficjent wykaże, że: 

1) Posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów lub, 

2) Posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu projektu, którą zamierza realizować, lub 

3) Posiada odpowiednie kwalifikacje, jeżeli jest osoba fizyczną, lub  

4) Prowadzi działalność odpowiednią do przedmiotu projektu. 

h) beneficjent ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (oddziały 

powiatowe ARiMR); w przypadku, gdy projekt będzie realizowany przez spółkę cywilną – numer 

identyfikacyjny został nadany jednemu ze wspólników albo spółce 

Pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest 

mikroprzedsiębiorcą albo małym przedsiębiorstwem (do 50 pracowników). 

 

Agencja płatnicza dokonuje wypłaty dotacji w 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc na operację w zakresie rozwijania działalności gospodarczej nie przysługuje, jeżeli 

działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana, jako:  

1) Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach ; 

2) Górnictwo i wydobywanie ;  

3) Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo 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  

8) Produkcja metali ; 

9) Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep z wyłączeniem motocykli ; 

10) Transport i gospodarka magazynowa. 

Dofinansowanie jest przyznawane na projekt, który służy zaspokojeniu potrzeb społeczności 

lokalnej – warunek konieczny. 



 

INFORMACJE WAŻNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ OSÓB ZAINTERESOWANYCH PODJĘCIEM 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Dofinansowanie jest przyznawane na tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego 

produktów rolnych 

O dofinansowanie może ubiegać się podmiot będący: 

1) Osobą fizyczną, która: 

a) Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

b) Jest pełnoletnia, 

c) Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR lub adres, pod którym wykonuje  

       działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  

       Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR albo 

2) Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje się 

na obszarze wiejskim objętym LSR, 

3) Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje  

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

       objętym LSR z  tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc  

       na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. 

Dofinansowanie na projekt (operację) jest przyznawana w formie refundacji kosztów 

kwalifikowanych, do których zalicza się koszty: 

1) Ogólne (dokumentacje techniczne, kosztorysy itp.) w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych 

kosztów kwalifikowalnych, 

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 – w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów 

kwalifikowalnych pomniejszonych o koszty ogólne 

7)   Zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5, w tym materiałów, 

8) Wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą  

 pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie 

odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników  

Pomoc na operację w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego jest 

przyznawana, jeżeli: 

1) Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację,  

     której przedmiotem jest produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów; 

2) Operacja zakłada korzystanie z infrastruktury inkubatora przetwórstwa lokalnego przez podmioty inne 

niż ubiegający się o przyznanie pomocy. 

Maksymalna kwota dofinansowania 500 000 PLN netto, maksymalny poziom dofinansowania 70% 

Organizacja pozarządowa po utworzeniu inkubatora musi uruchomić działalność gospodarczą. 

Trwałość projektu – 5 lat 

 



 

 

Projekt (operacja) może być realizowana, jeżeli: 

a)  nie będzie współfinansowana z innych środków publicznych, 

b) będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po 

zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później 

niż do dnia 31 grudnia 2022 r., 

c) projekt zakładający koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym 

LSR, 

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; 

e) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 PLN, 

f) operacja będzie realizowana zgodnie z biznesplanem, chyba że polega wyłącznie na tworzeniu lub 

rozwijaniu ogólnodostępnych i niekomercyjnych inkubatorów, 

g) beneficjent wykaże, że: 

1) Posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów lub, 

2) Posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu projektu, którą zamierza realizować, lub 

3) Posiada odpowiednie kwalifikacje, jeżeli jest osoba fizyczną, lub  

4) Prowadzi działalność odpowiednią do przedmiotu projektu. 

h) beneficjent ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (oddziały 

powiatowe ARiMR); w przypadku, gdy projekt będzie realizowany przez spółkę cywilną – numer 

identyfikacyjny został nadany jednemu ze wspólników albo spółce. 

Wspierane będą rodzaje działalności ujęte w PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub 

produkcja napojów. 

Dofinansowanie jest przyznawane na projekt, który służy zaspokojeniu potrzeb społeczności 

lokalnej – warunek konieczny 

Agencja płatnicza dokonuje wypłaty dotacji w 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE WAŻNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ OSÓB ZAINTERESOWANYCH PODJĘCIEM 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Podnoszenie kompetencji osób wnioskujących o dotację na realizację projektów w zakresie 

rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LGD (podejmowanie działalności gospodarczej, rozwijanie 

działalności gospodarczej, tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów 

rolnych) 

O dofinansowanie może ubiegać się podmiot będący: 

1) Osobą fizyczną, która: 

a) Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

b) Jest pełnoletnia, 

c) Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR lub adres, pod którym wykonuje  

działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  

Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR albo 

2) Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje się 

na obszarze wiejskim objętym LSR, 

3) Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje  

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

objętym LSR z  tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc  

na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. 

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020, wynosi 300 000 PLN na jednego beneficjenta. 

Agencja płatnicza dokonuje wypłaty dotacji w 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność. 



 

INFORMACJE WAŻNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ OSÓB ZAINTERESOWANYCH 

PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Dofinansowanie jest przyznawane na wspieranie współpracy między podmiotami 

prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR: 

a) W ramach krótkich łańcuchów dostaw, 

b) W zakresie świadczenie usług turystycznych, 

c) W zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych, w tym usług turystycznych; 

Dofinansowanie na projekt (operację) jest przyznawana w formie refundacji kosztów 

kwalifikowanych, do których zalicza się koszty: 

1) Ogólne (dokumentacje techniczne, kosztorysy itp.) w wysokości nieprzekraczającej 10%  

     pozostałych kosztów kwalifikowalnych, 

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 rzeczy innych niż wymienione w pkt 5, w tym materiałów, 

   7) Zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów  

   kwalifikowalnych pomniejszonych o koszty ogólne, 

8) Wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą  

    pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie  

    odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników 

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały poniesione: 

- od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych od dnia 1 

stycznia 2014r.   

- zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania 

– w wyniku wyboru przez beneficjenta najkorzystniejszej oferty spośród co najmniej trzech ofert 

od osobowo lub kapitałowo niepowiązanych z beneficjentem dostawców lub wykonawców 

- w formie rozliczenia bezgotówkowego 

oraz zostały uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości 

O dofinansowanie może ubiegać się podmiot będący: 

1) Osobą fizyczną, która: 

a) Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

b) Jest pełnoletnia, 

c) Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR lub adres, pod którym  

       wykonuje działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o  

       Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR albo 



 

 

2) Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje 

się na obszarze wiejskim objętym LSR, 

3) Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje 

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

objętym LSR z  tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc na 

operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. 

Projekt (operacja) może być realizowana, jeżeli: 

a)  nie będzie współfinansowana z innych środków publicznych, 

b) będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną 

po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie 

później niż do dnia 31 grudnia 2022 r., 

c) projekt zakładający koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim 

objętym LSR, 

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; 

e) minimalna całkowita wartość projektu (operacji) wynosi nie mniej niż 50 000 PLN, 

f) operacja będzie realizowana zgodnie z biznesplanem, chyba że polega wyłącznie na tworzeniu 

lub rozwijaniu ogólnodostępnych i niekomercyjnych inkubatorów, 

g) beneficjent wykaże, że: 

1) Posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów lub, 

2) Posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu projektu, którą zamierza realizować, lub 

3) Posiada odpowiednie kwalifikacje, jeżeli jest osoba fizyczną, lub  

4) Prowadzi działalność odpowiednią do przedmiotu projektu. 

Dofinansowanie na wspieranie współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność 

gospodarczą jest przyznawane, jeżeli podmioty prowadzące działalność gospodarczą zawarły 

porozumienie o wspólnej realizacji projektu, który ma na celu zwiększenie sprzedaży dóbr lub usług 

oferowanych przez podmioty z obszaru wiejskiego objętego LSR przez zastosowanie wspólnego 

znaku towarowego lub stworzenie oferty kompleksowej sprzedaży takich dóbr i usług. Przykłady: 

tworzenie stron internetowych lub portali, które pozwolą dotrzeć do szerszej rzeszy potencjalnych 

zainteresowanych; wspieranie zadań związanych z logistyką dostaw produktów. 

 

Trwałość projektu zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013 - 5 lat od otrzymania 

płatności końcowej. 

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020, wynosi 300 000 PLN na jednego beneficjenta. 

Agencja płatnicza dokonuje wypłaty dotacji w 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o 

płatność. 

 



 

INFORMACJE WAŻNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ OSÓB ZAINTERESOWANYCH 

PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Dofinansowanie jest przyznawane na rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych,  

z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk. 

O dofinansowanie może ubiegać się podmiot będący: 

1) Osobą fizyczną, która: 

a) Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

b) Jest pełnoletnia, 

c)  Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR lub adres, pod którym  

      wykonuje działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o  

      Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR albo 

2) Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział 

znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, 

3) Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje 

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

objętym LSR z  tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc na 

operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. 

Dofinansowanie na projekt (operację) jest przyznawana w formie refundacji kosztów 

kwalifikowanych, do których zalicza się koszty: 

1) Ogólne (dokumentacje techniczne, kosztorysy itp.) w wysokości nieprzekraczającej 10%      

pozostałych kosztów kwalifikowalnych, 

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 rzeczy innych niż wymienione w pkt 5, w tym materiałów 

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały poniesione: 

- od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych od dnia 1 stycznia  

  2014r.   

- zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania  

   – w wyniku wyboru przez beneficjenta najkorzystniejszej oferty spośród co najmniej trzech ofert od  

   osobowo lub kapitałowo niepowiązanych z beneficjentem dostawców lub wykonawców 

- w formie rozliczenia bezgotówkowego 

oraz zostały uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości 

Trwałość projektu zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013 - 5 lat od otrzymania 

płatności końcowej. 

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020, wynosi 300 000 PLN na jednego beneficjenta. 

Agencja płatnicza dokonuje wypłaty dotacji w 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE WAŻNE DLA PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH ROZWOJEM INICJATYW 

LOKALNYCH 

Pomoc jest przyznawana na wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie  

wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także  

z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 

O dofinansowanie może ubiegać się podmiot będący: 

1) Osobą fizyczną, która: 

a) Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

b) Jest pełnoletnia, 

c) Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR lub adres, pod którym wykonuje  

       działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  

       Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR albo 

2) Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje się 

na obszarze wiejskim objętym LSR, albo  

3) Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje  

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

       objętym LSR z  tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc  

       na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. 

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020, wynosi 300 000 PLN na jednego beneficjenta – nie dotyczy jednostek sektora 

finansów publicznych. Poziom dofinansowania 80%, jednostki sektora finansów publicznych 63,63%. 

Projekt (operacja) może być realizowana, jeżeli: 

- beneficjent ma nadany numer identyfikacyjny, 

- nie będzie współfinansowana z innych środków publicznych, 

- będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po 

zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż 

do dnia 31 grudnia 2022 r., 

- projekt zakładający 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 przyznanie 

pomocy; 

- minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 PLN, 

 

- beneficjent wykaże, że: 

1) Posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów lub, 

2) Posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu projektu, którą zamierza realizować, lub 

3) Posiada odpowiednie kwalifikacje, jeżeli jest osoba fizyczną, lub  

4) Prowadzi działalność odpowiednią do przedmiotu projektu. 



 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie na projekt (operację) jest przyznawane w formie refundacji kosztów 

kwalifikowanych, do których zalicza się koszty: 

1) Ogólne (dokumentacje techniczne, kosztorysy itp.) w wysokości nieprzekraczającej 10%      

pozostałych kosztów kwalifikowalnych, 

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 rzeczy innych niż wymienione w pkt 5, w tym materiałów, 

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały poniesione: 

- od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych od dnia 1 stycznia  

  2014r.   

- zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania  

   – w wyniku wyboru przez beneficjenta najkorzystniejszej oferty spośród co najmniej trzech ofert od  

   osobowo lub kapitałowo niepowiązanych z beneficjentem dostawców lub wykonawców 

- w formie rozliczenia bezgotówkowego 

oraz zostały uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości 

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego (praca oraz usługi 

świadczone nieodpłatnie, udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętu). 

Trwałość projektu zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013 - 5 lat od otrzymania płatności 

końcowej. 

Agencja płatnicza dokonuje wypłaty dotacji w 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność. 

 



 

 

 

INFORMACJE WAŻNE DLA PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH ROZWOJEM INICJATYW 

LOKALNYCH 

Pomoc jest przyznawana na zachowanie dziedzictwa lokalnego 

O dofinansowanie może ubiegać się podmiot będący: 

1) Osobą fizyczną, która: 

a) Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

b) Jest pełnoletnia, 

c) Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR lub adres, pod którym wykonuje  

działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  

znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR albo 

2) Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje się 

na obszarze wiejskim objętym LSR, albo  

3) Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje  

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

objętym LSR z  tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc  

 na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. 

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020, wynosi 300 000 PLN na jednego beneficjenta – nie dotyczy jednostek sektora 

finansów publicznych. 

Poziom dofinansowania 80%, jednostki sektora finansów publicznych 63,63%. 

Projekt (operacja) może być realizowana, jeżeli: 

- beneficjent ma nadany numer identyfikacyjny, 

- nie będzie współfinansowana z innych środków publicznych, 

- będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po 

zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż 

do dnia 31 grudnia 2022 r., 

- projekt zakładający 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 przyznanie 

pomocy; 

- minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 PLN, 

 

- beneficjent wykaże, że: 

1) Posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów lub, 

2) Posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu projektu, którą zamierza realizować, lub 

3) Posiada odpowiednie kwalifikacje, jeżeli jest osoba fizyczną, lub  

4) Prowadzi działalność odpowiednią do przedmiotu projektu 

 



 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie na projekt (operację) jest przyznawana w formie refundacji kosztów 

kwalifikowanych, do których zalicza się koszty: 

1) Ogólne (dokumentacje techniczne, kosztorysy itp.) w wysokości nieprzekraczającej 10%      

pozostałych kosztów kwalifikowalnych, 

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 rzeczy innych niż wymienione w pkt 5, w tym materiałów, 

7) Zakupu używanych maszyn lub wyposażenia stanowiących eksponaty, 

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały poniesione: 

- od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych od dnia 1 stycznia  

  2014r.   

- zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania  

   – w wyniku wyboru przez beneficjenta najkorzystniejszej oferty spośród co najmniej trzech ofert od  

   osobowo lub kapitałowo niepowiązanych z beneficjentem dostawców lub wykonawców 

- w formie rozliczenia bezgotówkowego 

oraz zostały uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości 

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego (praca oraz usługi 

świadczone nieodpłatnie, udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętu). 

Trwałość projektu zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013 - 5 lat od otrzymania 

płatności końcowej. 

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020, wynosi 300 000 PLN na jednego beneficjenta. 

Agencja płatnicza dokonuje wypłaty dotacji w 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność. 

 



INFORMACJE WAŻNE DLA PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH ROZWOJEM INICJATYW 

LOKALNYCH 

Pomoc jest przyznawana na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej 

O dofinansowanie może ubiegać się podmiot będący: 

1) Osobą fizyczną, która: 

a) Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

b) Jest pełnoletnia, 

c) Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR lub adres, pod którym wykonuje  

działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej,  

znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR albo 

2) Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje 

się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo  

3) Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje  

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

objętym LSR z  tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc  

na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. 

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020, wynosi 300 000 PLN na jednego beneficjenta – nie dotyczy jednostek sektora 

finansów publicznych. 

Poziom dofinansowania 80%, jednostki sektora finansów publicznych 63,63%. 

Projekt (operacja) może być realizowana, jeżeli: 

- beneficjent ma nadany numer identyfikacyjny, 

- nie będzie współfinansowana z innych środków publicznych, 

- będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po 

zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż 

do dnia 31 grudnia 2022 r., 

- projekt zakładający 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 przyznanie 

pomocy; 

- minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 PLN, 

 

- beneficjent wykaże, że: 

1) Posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów lub, 

2) Posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu projektu, którą zamierza realizować, lub 

3) Posiada odpowiednie kwalifikacje, jeżeli jest osoba fizyczną, lub  

4) Prowadzi działalność odpowiednią do przedmiotu projektu. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie na projekt (operację) jest przyznawana w formie refundacji kosztów 

kwalifikowanych, do których zalicza się koszty: 

1) Ogólne (dokumentacje techniczne, kosztorysy itp.) w wysokości nieprzekraczającej 10%      

pozostałych kosztów kwalifikowalnych, 

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 rzeczy innych niż wymienione w pkt 5, w tym materiałów, 

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały poniesione: 

- od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych od dnia 1 stycznia  

  2014r.   

- zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania  

   – w wyniku wyboru przez beneficjenta najkorzystniejszej oferty spośród co najmniej trzech ofert od  

   osobowo lub kapitałowo niepowiązanych z beneficjentem dostawców lub wykonawców 

- w formie rozliczenia bezgotówkowego 

oraz zostały uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości 

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego (praca oraz usługi 

świadczone nieodpłatnie, udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętu). 

Trwałość projektu zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013 - 5 lat od otrzymania płatności 

końcowej 

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020, wynosi 300 000 PLN na jednego beneficjenta – nie dotyczy jednostek 

sektora finansów publicznych. 

Agencja płatnicza dokonuje wypłaty dotacji w 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie jest przyznawane na projekt, który służy zaspokojeniu potrzeb społeczności 

lokalnej – warunek konieczny 

Trwałość projektu zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013 - 5 lat od otrzymania płatności 

końcowej 

 



 

INFORMACJE WAŻNE DLA PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH ROZWOJEM INICJATYW 

LOKALNYCH 

Pomoc jest przyznawana na budowę lub przebudowę publicznych dróg gminnych lub powiatowych, 

które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których świadczone są usługi 

społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg 

publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów 

O dofinansowanie może ubiegać się podmiot będący: 

1) Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje  

 się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo  

2) Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje  

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

objętym LSR z  tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc na 

operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. 

Poziom dofinansowania 63,63% kosztów brutto. 

Projekt (operacja) może być realizowana, jeżeli: 

- beneficjent ma nadany numer identyfikacyjny, 

- nie będzie współfinansowana z innych środków publicznych, 

- będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po 

zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do 

dnia 31 grudnia 2022 r., 

- projekt zakładający koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji n 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 przyznanie pomocy; 

- minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 PLN, 

- beneficjent wykaże, że: 

1) Posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów lub, 

2) Posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu projektu, którą zamierza realizować, lub 

3) Posiada odpowiednie kwalifikacje, jeżeli jest osoba fizyczną, lub  

4) Prowadzi działalność odpowiednią do przedmiotu projektu. 

Dofinansowanie na projekt (operację) jest przyznawana w formie refundacji kosztów 

kwalifikowanych, do których zalicza się koszty: 

1) Ogólne (dokumentacje techniczne, kosztorysy itp.) w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych 

kosztów kwalifikowalnych, 

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 rzeczy innych niż wymienione w pkt 5, w tym materiałów, 

 

 

 

 



 

 

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały poniesione: 

- od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych od dnia 1 stycznia  

  2014r.   

- zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania  

   – w wyniku wyboru przez beneficjenta najkorzystniejszej oferty spośród co najmniej trzech ofert od  

   osobowo lub kapitałowo niepowiązanych z beneficjentem dostawców lub wykonawców 

- w formie rozliczenia bezgotówkowego 

oraz zostały uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości 

Agencja płatnicza dokonuje wypłaty dotacji w 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność. 

Trwałość projektu zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013 - 5 lat od otrzymania płatności 

końcowej 

 



 

INFORMACJE WAŻNE DLA PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH ROZWOJEM INICJATYW 

LOKALNYCH 

Pomoc jest przyznawana na promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług 

lokalnych 

O dofinansowanie może ubiegać się podmiot będący: 

1) Osobą fizyczną, która: 

a) Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

b) Jest pełnoletnia, 

c) Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR lub adres, pod którym wykonuje  

       działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  

       Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR albo 

2) Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje 

się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo  

3) Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje 

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

objętym LSR z  tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc na 

operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. 

Projekt (operacja) może być realizowana, jeżeli: 

- beneficjent ma nadany numer identyfikacyjny, 

- nie będzie współfinansowana z innych środków publicznych, 

- będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po 

zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później 

niż do dnia 31 grudnia 2022 r., 

- projekt zakładający koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji n 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 

przyznanie pomocy; 

- minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 PLN, 

- beneficjent wykaże, że: 

1) Posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów lub, 

2) Posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu projektu, którą zamierza realizować, lub 

3) Posiada odpowiednie kwalifikacje, jeżeli jest osoba fizyczną, lub  

4) Prowadzi działalność odpowiednią do przedmiotu projektu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały poniesione: 

- od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych od dnia 1 stycznia  

  2014r.   

- zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania  

   – w wyniku wyboru przez beneficjenta najkorzystniejszej oferty spośród co najmniej trzech ofert  

   od osobowo lub kapitałowo niepowiązanych z beneficjentem dostawców lub wykonawców 

- w formie rozliczenia bezgotówkowego 

oraz zostały uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości 

Agencja płatnicza dokonuje wypłaty dotacji w 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o 

płatność. 

Dofinansowanie jest przyznawane, jeżeli: 

- projekt nie służy promocji produktów lub usług wyłącznie jednego podmiotu, 

- nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń 

lub specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez 

wydarzenie 

Trwałość projektu zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013 - 5 lat od otrzymania 

płatności końcowej. 

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego (praca oraz 

usługi świadczone nieodpłatnie, udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętu). 



 



 

INFORMACJE WAŻNE DLA PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH ROZWOJEM INICJATYW 

LOKALNYCH 

Pomoc jest przyznawana na projekt grantowy, którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 

lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) 

LGD wyodrębnia w budżecie pulę środków na projekty grantowe, czyli na projekty w ramach których 

sama LGD podpisuje umowy i dokonuje rozliczeń wniosków z beneficjentami. 

Pula na jeden projekt grantowy nie może być wyższa niż 300 tys. zł. 

O dofinansowanie może ubiegać się podmiot będący: 

1) Osobą fizyczną, która: 

a) Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

b) Jest pełnoletnia, 

c) Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR lub adres, pod którym wykonuje         
    działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  
    znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR albo 

2) Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje         
    się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo  

3) Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje         
    zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim         
    objętym LSR z  tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc na  
    operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej albo 

4) Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej  
    oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, w szczególności Koła Gospodyń  
    Wiejskich, będące wyodrębnionymi jednostkami organizacyjnymi kółek rolniczych. Wówczas z  
    wnioskiem o dotację musi wystąpić osoba prawna, w strukturze której prowadzi działalność  
    dana jednostka. 

Tematyka zadania grantowego musi dotyczyć jednej z następujących dziedzin: 

1) Wspierania współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą  

na obszarze wiejskim objętym LSR 

2) Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w 

zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań 

innowacyjnych 

3) Rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na 

budowie lub modernizacji targowisk 

4) Zachowania dziedzictwa lokalnego 

5) Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej, lub kulturalnej 

6) Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają 

połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których świadczone są usługi społeczne, 

zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg 

publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów 

7) Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych 

Zadanie grantowe nie może dotyczyć podjęcia lub rozwoju przedsiębiorczości. 

 

 



 

 

  
 
 

 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". 
Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2022 jest współfinansowane ze środków  Unii Europejskiej w ramach poddziałania  

„Wsparcie przygotowawcze”; działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego  
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020:  
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

Grantobiorca (beneficjent) nie może prowadzić działalności gospodarczej ani deklarować jej  

podjęcia. 

Jeden grantobiorca może otrzymać dofinansowanie w maksymalnej wysokości 100 tys. zł, 

ale na jedno zadanie grantowe w maksymalnej wysokości 50 tys. zł 

Minimalna wartość grantu – 5 tys. zł 

Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego 

projektu grantowego nie przekracza 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt. 

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego (praca oraz 

usługi świadczone nieodpłatnie, udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętu). 

Na realizację projektu – grantu – będą zawierane umowy o powierzenie grantu z LGD 

„PRYM”. 

 


