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W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju

lokalnego kierowanego przez społeczność” przewidziano szereg działań w ramach
których można otrzymać dofinansowanie na zakładanie lub rozwój istniejącej
działalności gospodarczej w formie konkursów na operacje realizowane przez

podmioty inne niz LGD, z których mogą skorzystać m.in. osoby fizyczne i
przedsiębiorcy.

OPERACJA REALIZOWANA PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD  -  to operacja,  w ramach
której  Samorząd  Województwa  udziela  innym  podmiotom  wybranym  do  realizacji  przez  LGD
/beneficjentom/ dofinansowania na realizację celu tej  operacji  wpisującego się  w cele strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PLGD.  Projekty te są wybierane do realizacji
przez  Radę  LGD,  następnie  sa  przekazywane  do  Samorządu  Województwa  w  celu  dalszej
weryfikacji  i  podpisania  umowy  przyznania  pomocy.  Po  podpisaniu  umowy  i  zrealizowaniu
projektu, beneficjent rozlicza go również w SW. 

W zakresie rozwoju przedsiębiorczości możliwe jest ubieganie się w 2016 r. i 2019 r., na:
a) podejmowanie działalnosci gospodarczej – tzw. PREMIA na start
b) rozwijanie działalności gospodarczej – mikro lub małych przedsiębiorstw
c) podnoszenie kompetencji osób realizujących powyższe operacje
Beneficjentem może być: 
• osoba fizyczna, jeżeli:
• jest obywatelem państwa członkowskiego UE,
• jest pełnoletnia, 
• ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR  Podhalańskiej LGD 
• miejsce oznaczone adresem pod którym wykonuje działalność gospodarczą (siedziba lub

oddział) wpisanym do CeiDG znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku
gdy osoba fizyczna wykonuje działalność do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej

• osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje
się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

• jednostka  organizacyjna  nieposiadająca  osobowości  prawnej,  której  ustawa  przyznaje
zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim
objętym LSR.

Beneficjent operacji polegającej na podejmowaniu działalności gospodarczej może
ubiegać się opomoc pod warunkiem gdy:
- posiada numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów ARiMR
-  w okresie 2 lat  poprzedzających dzień złożenia wniosku o PREMIĘ  nie wykonywał działalności
gospodarczej do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzei działalnosci gospodarczej (nie był
wpisany do CEIDG ani w rejestrze przedsiębiorców w KRS)
- 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
- nie została mu wczesniej przyznana pomoc na operację w tym zakresie
-  zobowiąże  się  w  wyniku  realizacji  operacji: utworzyć  co  najmniej     jedno  miejsce  pracy w
przeliczeniu  na  pełne  etaty  średnioroczne  (w  tym  samozatrudnienie)  i  utrzymać  to
nowoutworzone miejsce pracy przez minimum 2 lata od wypłaty płatności końcowej, 
- przedłoży biznesplan (wskaże w nim, że operacja jest uzasadniona ekonomicznie)
Beneficjent  operacji  polegającej  na  rozwoju  działalności  gospodarczej  może
ubiegać się o tę pomoc gdy:
- posiada numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów ARiMR
- prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z ustawą o swobodzei działalnosci gospodarczej
 w  okresie  3  lat  poprzedzających  złożenie  wniosku  beneficjent  wykonywał  łącznie  przez  co
najmniej 365 dni działalność gospodarczą oraz nadal wykonuje tę działalność     
- nie została mu wcześniej przyznana pomoc na otwarcie działalności (PREMIA) lub  minęły ponad
2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na operację polegającą na podejmowaniu
działalności gospodaczej.
- zobowiąże się w wyniku realizacji danej operacji:  utworzyć co najmniej jedno miejsce pracy w
przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (zostanie zatrudniona min 1 osoba na podstwie umowy o
prace lub spółdzielczej  umowy o pracę)  i  utrzymać to miejsce pracy przez minimum 3 lata od
wypłaty płatności końcowej, 
- przedłoży biznesplan (wskaże w nim, że operacja jest uzasadniona ekonomicznie)
-  przedłozy  ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,  w związku z realizowaną
operacją /jeż. dotyczy/
- wykaże, że:
• posiada  doświadczenie  w  realizacji  projektów  o  charakterze  podobnym  do  operacji,  którą

zamierza realizować, lub
• posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
• posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest 

osobą fizyczną, lub
• wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;
UWAGA: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BĘDZIE PREMIOWAĆ (DODATKOWE PUNKTY W 
KRYTERIACH WYBORU PROJEKTÓW)  WNIOSKODAWCÓW KTÓRZY ZAPLANUJĄ UTWORZENIE i 
UTRZYMANIE DWÓCH I WIĘCEJ MIEJSC  PRACY (wraz z samozatrudnieniem w przypadku PREMII)

Pomoc na operacje w zakresie   podnoszenie kompetencji osób jest przyznawana jeśli podmiot
ubiegający  się  o  jej  przyznanie  ubiega  się  jednocześnie  o  przyznanie  pomocy  na  zakładanie
działalności gospodarczej lub rozwój działalności.

Rodzaje  działalności  gospodarczych  sklasyfikowanych  w  PKD  wykluczone  ze
wsparcia w ramach działania LEADER PROW 2014-2020:
usługi  wspierające  rolnictwo   i  następujące  po  zbiorach,  górnictwo  i  wydobycie  i  działalność
usługowa wspierająca je, przetwarzanie i konserwacja ryb, skorupiaków i mięczaków, wytwarzanie i
przetwarzanie  koksu  i  produktów  rafinacji  ropy  naftowej,  produkcja  chemikaliów  i  wyrobów
chemicznych, produkcja wyrobów farmaceutycznych i leków, produkcja metali, produkcja pojazdów
samochodowych,  przyczep,  naczep,  motocykli,  transport  lotniczy  i  kolejowy,  gospodarka
magazynowa
Operacja może być realizowana w nie więcej niż w 2 etapach. Maksymalny czas realizacji operacji
(termin złożenia wniosku o płatność) wynosi  do 2 lat od podpisania umowy z SW.
UWAGA: PLGD BĘDZIE PREMIOWAĆ WNIOSKODAWCÓW PLANUJĄCYCH REALIZACJĘ OPERACJI W
CZASIE DO 12 MIESIĘCY OD PODPISANIA UMOWY PRZYZNANIA POMOCY.



Forma pomocy i limity na operację:    
1.     PREMIA na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest przyznawania w kwocie 80 tys. zł   
(intensywność pomocy 100 % przy kwocie 80 tys. zł). 
Wypłacana jest w 2 transzach: Pierwsza transza tj. 80% premii (64 tys) wypłacana na wniosek 
beneficjenta złożony w terminie do 3 miesięcy po podpisaniu umowy przyznania pomocy, jeżeli 
beneficjent:  podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, zgłosił się do obowiązkowych 
ubezpieczeń z tytułu wykonywania działalności, uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje (w 
tym ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach), których uzyskanie jest wymagane 
przez odrębne przepisy. Druga transza tj. 20% PREMII jest wypłacana na wniosek beneficjenta 
jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z całościowym biznesplanem.
Beneficjent PREMII ma obowiązek do 3 miesięcy po podpisaniu umowy z Samorządem 
Województwa podjąć działalność gospodarczą we własnym imieniu i zgłosić się do ubezpieczeń 
społecznych w pełnym zakresie z tytułu podjętej działalności.
2.   Pomoc na realizację operacji polegającej na rozwoju istniejącej działalności 
gospodarczej   ma formę refundacji i jest wypłacana po realizacji biznesplanu w wysokości 70%  
kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wartość dofinansowania to 200.000 zł
Wartość operacji nie może być niższa niż 50 tys. zł.

Koszty kwalifikowalne /KK/ w ramach realizacji operacji są refundowane, jeśli zostały poniesione 
od dnia, w którym została zawarta umowa przyznania pomocy, a w przypadku kosztów ogólnych –
od 01.01.2014 r. 

Do kosztów kwalifikowalnych /KK/ dla operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej 
zaliczamy koszty,   które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne osiągnięcia jej celu oraz 
racjonalne  :
• Koszty ogólne /w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych/
• koszty zakupu robót budowlanych lub usług
• Koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania, zakupu patentów lub licencji
• Najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości
• Zakupu nowych maszyn lub wyposażenia
• Zakupu środków transportu z wyłączeniem samochodów osobowych do przewozu mniej niż 8

osób  łącznie  z  kierowcą   /w  wysokości  nieprzekraczającej  30%  pozostałych  kosztów
kwalifikowalnych bez kosztów ogólnych/

• Zakupu innych rzeczy w tym materiałów
Koszty kwalifikowalne operacji nie mogą być współfinansowane z innych źródeł publicznych.
Beneficjent  ponosi  wydatki w formie  rozliczenia pieniężnego,  a  w przypadku transakcji,  której
wartość,  bez względu na liczbę wynikających z niej  płatności,  przekracza  1.000 zł  –  w formie
rozliczenia bezgotówkowego. 

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 – 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej (przy rozwoju dz.)

Beneficjenci  premii  oraz  dofinansowania  na  rozwój  działalności  gospodarczej  zostaną
zobowiązani w  umowie  przyznania  pomocy  do  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

Wybór  wykonawców/oferentów dokonywany jest  z  zachowaniem zasad uczciwej  konkurencji  i



równego traktowania wykonawców. Zapytanie ofertowe określające wymagania co do przedmiotu
zamówienia  powinno  być  skierowane  do  co  najmniej  3  wykonawców,  chyba  że  na  rynku  nie
istnieje trzech potencjalnych wykonawców. Przy zamówieniach o wartości powyżej 20.000 zł netto
informacja o planowanym do wykonania zadaniu powinna być upubliczniona w taki  sposób, by
dotarła do jak największej liczby potencjalnych wykonawców.  W odniesieniu do towarów lub usług
powszechnie występujących w obrocie, nie jest konieczne dokumentowanie wyboru wykonawcy. 

WARTO WIEDZIEĆ:
Wnioski  składane  są  w  terminie  wskazanym  w  ogłoszeniu  o  naborze i  na  formularzu
udostępnionym w ogłoszeniu
Ocena i  wybór  projektów oraz  przekazanie  wybranych  projektów do SW -  do  45 dni od  dnia
następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków w ramach danego naboru.
Następna ocena biznesplanu i wniosków wybranych i przekazanych do SW trwa  3 miesiące.
Ocena I wybór projektów przez LGD -  jest dokonywana pod kątem oceny zgodności z programem
(PROW 2014-2020) oraz z celami I wskaźnikami w LSR. Jeśli operacja zostanie uznana za zgodną z
LSR  podlega  ocenie  pod  kątem  zgodności  z  lokalnymi  kryteriami  wyboru  operacji. Lokalne
kryteria wyboru zostały zatwierdzone przez UMWM I  są udostępnione na stronie internetowej
www.podhalanska.pl oraz w biurze LGD. W przypadku gdy kilka operacji uzyska w wyniku oceny
jednakową liczbę punktów  o kolejności i/lub wyborze projektu decyduje kolejność zgłoszeń (gdy
pula środków w danym naborze nie pozwala na wybranie do realizacji wszystkich projektów).

Przedsięwzięcia z LSR Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania wspierające zakładanie i
rozwój działalności gospodarczej:

Nr Nazwa przedsiewzięcia z LSR Pula 
środków 
w 2016 r. 

Zakładany do osiągnięcia w LSR wskaźnik 
produktu w ramach danej puli środków

2.1.1. PREMIA NA STRAT - wsparcie 
na podjęcie działalności 
gospodarczej, w tym opartej na 
innowacjach i zakładanych 
przez osoby z grup 
defaworyzowanych 

240.000 zł 3 - Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa, /w tym wprowadzających innowacje/

800.000 zł 10 – Liczba operacji polagająca na utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa przez osoby z grup 
defaworyzowanych,

2.1.2.
Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorstw na rzecz 
tworzenia nowych miejsc pracy 
w tym również opartych na 
innowacjach i zatrudniających 
osoby z  grup defaworyzow.

600.000 zł 3 - Liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa /w tym wprowadzającego innowacje/ 

400.000 zł 2 - Liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa które tworzy miejsca pracy dla 
osób z grup defaworyzowanych 

KOLEJNE NABORY WNIOSKÓW NA POWYŻSZE DZIAŁANIA – W 2019 R. 
(W 2019 R. NA PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.1.: 960 TYS. ZŁ, NA PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.2.: 400 TYS. ZŁ)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z nami
 i do skorzystania z bezpłatnego doradztwa !!!

Biuro Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania w Białum Dunajcu, ul. Jana Pawła II 310
www.podhalanska.p  l,  info@podhalanska.pl,  tel. 18 20 11 543

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Przedsięwzięcia
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

http://www.gosciniec4zywiolow.pl/
http://www.podhalanska.pl/

