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Kto może uzyskać  dofinansowanie ? 

1/.  Osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca obywatelstwo państwa członkowskiego Unii      

      Europejskiej, prowadząca działalność gospodarczą w formie mikro lub małego    

      przedsiębiorstwa, wpisaną do CEIDG z  lokalizacją działalności na obszarze realizacji  

      LSR. 

2/.  Spółki cywilne, których wszyscy wspólnicy spełniają warunki określone powyżej dla  

      osoby fizycznej. 

3/.  Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa nadaje      

      zdolność prawną, mające siedzibę na obszarze realizacji LSR, z wyłączeniem spółek   

      kapitałowych w organizacji. 

 Na co można uzyskać  dofinansowanie ? 

1/.   Rozwój handlu i usług konsumenckich dotyczących: 
       -  handlu detalicznego: stacjonarnego, obwoźnego, wysyłkowego, 

       -  świadczenia wszelkich usług przeznaczonych dla mieszkańców i związanych z    

          podnoszeniem poziomu życia mieszkańców obszaru działania LGD, 

2/.   Pozyskiwanie i/lub przetwarzanie lokalnych surowców i/lub produktów (w ramach    

       przedsięwzięcia nie dopuszcza się pozyskiwania produktów rolnych; dopuszcza się  

       produkcję polegającą na przetwarzaniu wszelkich produktów i surowców), 

3/.   Rozwój usług turystycznych (noclegowych, gastronomicznych poprawiających jakość   

       pobytu turystów). 

 Warunki przyznania dofinansowania: 

 1/.  Działalność gospodarcza w formie mikro lub małego przedsiębiorstwa jest wpisana do    

       CEIDG pod adresem znajdującym się na obszarze realizacji LSR  tj:  8  gmin: woj.  

       lubuskiego:  Bojadła,  Czerwieńsk,  Kolsko,  Nowogród Bobrz.,  Sulechów,   

       Świdnica,  Trzebiechów,  Zabór. 

 2/.  Rozwijanie działalności gospodarczej – mikro lub małego przedsiębiorstwa – związane     

        jest z utworzeniem przynajmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty    

        średniorocznie i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji oraz zatrudnienie tej    



         osoby na umowę o pracę a także utrzymanie miejsca pracy przez co najmniej 3 lata od    

        wypłaty płatności końcowej, co przyczyni   

        się: 

        a/.  poprawy życia mieszkańców – w przypadku rozwinięcia działalności gospodarczej w   

              zakresie handlu i usług konsumenckich, 

        b)   większego wykorzystania lokalnych zasobów – w przypadku działalności  

              gospodarczej  w zakresie pozyskiwania i/lub przetwarzania lokalnych surowców  

              i/lub produktów, 

        c)   rozwoju turystyki – w przypadku działalności gospodarczej w zakresie usług  

              turystycznych. 

 3/.   Operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym i będzie realizowana zgodnie   

        z biznesplanem, 

 4/.   Operacja 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 realizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia  

        zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r. 

 5/.   Koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych, 

 6/.   Operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa,  

        które mają zastosowanie do tej operacji, 

 7/.   Podmiot ten wykaże, że: 

       a/.  posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji,   

             którą zamierza realizować, lub 

       b/.  posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub 

       c/.  posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować,  

             jeżeli jest osobą fizyczną, lub 

       d/.  wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza  

             realizować, 

       e/.  realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych. 

  

Jaką pomoc można uzyskać? 

1. Rozwijanie działalności gospodarczej – mikro lub małego przedsiębiorstwa, 

związanej z  utworzeniem przynajmniej jednego miejsca pracy: 

a/.  Maksymalne dofinansowanie do 300 000 zł, stanowiące nie więcej niż 70%     



      poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji w formie refundacji po zakończeniu  

      etapu lub operacji. 

b/.  Minimalny koszt całkowity operacji to 50 000 zł. 

c/.  Łączna maksymalna wartość pomocy w ramach PROW 2014-2020 dla jednego     

      beneficjenta wynosi 300 000 zł. 

 

Zakres pomocy skierowany do przedsiębiorców    

 Rozwijanie działalności gospodarczej (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia):  

 1/.  Zakres tematyczny: bardzo szeroki (wykluczone wspieranie działalności dużej   

       skali);   

 2/.  Beneficjent: mikro lub mały przedsiębiorca z obszaru objętego LSR, który    

       wykonuje działalność gospodarczą podlegająca przepisom ustawy SDG;  

       osoby fizyczne ubezpieczone na podstawie przepisów o ubezpieczeniu  

       społecznym rolników w niepełnym zakresie, którzy obok rolniczej prowadzą  

       działalność pozarolniczą, osoby nieubezpieczone na podstawie przepisów o  

       ubezpieczeniu społecznym rolników, prowadzące działalność gospodarczą,  

       wpisaną do CEIDG pod adresem znajdującym się na obszarze realizacji LSR;  

       spółki cywilne, których wszyscy wspólnicy spełniają warunki określone dla  

       osoby fizycznej; jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,  

       którym ustawa przyznaje zdolność prawną, mające siedzibę na obszarze LSR  

       z wyłączeniem spółek kapitałowych;  

 3/.  Kwota wsparcia: do 300 tys. zł;   

 4/.  W przypadku wsparcia w zakresie rozwijania działalności gospodarczej,  

       uzyskanie pomocy powyżej 25 000,00 zł wymaga utworzenia co najmniej  

       jednego miejsca pracy;  

 5/.  Forma wsparcia – refundacja części kosztów kwalifikowanych – nie więcej  niż 70%;  

 7/.  Przedłożenie biznesplanu;  

 8/   Obowiązek utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy i utrzymanie go  

        przez okres 3 lat od dnia wypłaty płatności ostatecznej;  

  9/.  Jako rozwinięcie działalności gospodarczej rozumie się zmianę PKD lub  

        zwiększenie obrotów, produkcji, które będą dowodem poświadczającym  

        rozwinięcie działalności gospodarczej; 

 1o/. Pomoc może być przeznaczona w tym zakresie tylko raz w okresie realizacji Programu;  

 11/. Pomoc (premia) może być przyznana beneficjentowi  po upływie 2 lat.    



Warunki przyznania pomocy   

 1/.   Koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków  

        publicznych;  

 2/.    Koszt podatku od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowalnym, zgodnie z art.    

        69 ust. 3 lit.c Rozporządzenia nr 1303/2013, tzn. jest kosztem kwalifikowalnym, z  

        wyjątkiem podatku  który  można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT 

 

 3/.   Operacja 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 realizowaniu całej  

        operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później  

        niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;  

 4/.   Operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji  

        na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji  

        polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego,  

        którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;   

 5/.   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  

 6/.   Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z  

        biznesplanem;  

 7/.   Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;   

 8/.   Podmiot ten wykaże, że:  

        a)  posiada doświadczenie w realizacji projektów o  

             charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub   

        b)  posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza  

             realizować, lub  

        c)  posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza  

             realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub 

        d)  wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą 



             zamierza realizować (warunek ten nie dotyczy podmiotów  

             podejmujących działalność gospodarczą),  

        e)  realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.  

  9/.   Premiowane będą operacje spełniające w szczególności jedno lub kilka z  

         poniższych kryteriów: 

         a)  Innowacyjne,  

         b)  Przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub  

              klimatu,  

        c)  Generujące nowe miejsca pracy, 

        d)  Realizowane przez podmioty zakładające działalność, której podstawę  

             będą stanowiły lokalne produkty,  

       e)  Ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych ze  

             względu na dostęp do rynku pracy – osób bezrobotnych w wieku poniżej  

             30 lat oraz powyżej 50 lat.  

   10/..  Wsparcie w ramach tego poddziałania jest pomocą de minimis.    

   11/.   Koszty kwalifikowalne  

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

                  zwane dalej „kosztami ogólnymi”,  

            2/.  koszty kwalifikowalne obejmują koszty: 

                  a/.  zakup dóbr i usług,  

                  b/.  wykonanie robót budowlanych,  

                  c/.  organizacji i przeprowadzenia spotkania, szkolenia, wydarzenia  

                        promocyjnego, itp.,  

                  d/.  najmu, dzierżawy lub zakupu oprogramowania, patentów (także licencji  

                       i wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków  

                       towarowych), sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, materiałów lub  

                       przedmiotów; nie ma możliwości wsparcia zakupu używanych maszyn,  

                       urządzeń, sprzętu lub innego wyposażenia objętego operacją, za wyjątkiem  

                       eksponatów w ramach operacji  dotyczących zachowania dziedzictwa,  

            3)   zakup środków transportu, przy czym koszt nie może przekroczyć 30%  

                  pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o  

                  koszty ogólne,  

            4)   koszty zatrudnienia osób zaangażowanych w realizację operacji tylko  

                  w przypadku operacji o charakterze szkoleniowym,  



            5)   podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c   

                  Rozporządzenia nr 1303/2013- które są uzasadnione zakresem  

                  operacji, niezbędne do osiągnięcia jej  celu oraz racjonalne.                              

            6)   Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu  

                  rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 Rozporządzenia nr  

                  1303/2013, przy czym wartość wkładu rzeczowego w formie   

                  nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych  

                  godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce  

                  narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono  

                  wniosek o przyznanie pomocy i liczby 168  

            7)   Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji  

                  polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów  

                  budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków  

                  zlokalizowanych poza obszarem wiejskim LSR.   

            8)   W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie  

                  danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji  

                  przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny  

                  ich racjonalności, przy ustaleniu wysokości pomocy uwzględnia się  

                  wartość rynkową tych kosztów.   

            9)   Przy ustaleniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w  

                  wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych  

                  operacji.  

          10)   Inne koszty związane z realizacją operacji.   

 

         Określenie mikro i małego przedsiębiorstwa  
            1.   Mikroprzedsiębiorstwo – W myśl art. 3 ust. 1a pkt 3 ustawy o  

                  rachunkowości, jednostkami mikro w rozumieniu tej ustawy są m.in.  

                  osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób              

                  fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych  

                  jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych  

                  wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1.200.000  

                  euro i nie więcej niż 2.000.000 euro za poprzedni rok obrotowy, a w  

                  przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie  

                  ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą - w roku obrotowym,  



                  w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób  

                  określony ustawą - w stosunku do których organ zatwierdzający podjął decyzję w  

                  sprawie sporządzania sprawozdania finansowego przewidzianego dla jednostek  

                  mikro. Wielkości wyrażone w euro przelicza się na walutę polską po średnim  

                  kursie ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku  

                  poprzedzającego rok obrotowy.  Oznacza to, że dla potrzeb ustalenia możliwości  

                  uznania osoby fizycznej, spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób  

                  fizycznych oraz spółki partnerskiej za jednostkę mikro w 2016 r., konieczne jest  

                  przeliczenie kwoty 1.200.000 euro i 2.000.000 euro po kursie z 1 października   

                  2015 r. Po  przeliczeniu uzyskamy następujące wartości:  

                  1.200.000 euro × 4,2437 zł/euro = 5.092.440 zł,  

                  2.000.000 euro × 4,2437 zł/euro = 8.487.400 zł.  

           2.    Małe przedsiębiorstwo – Status małego podatnika – stosownie do art. 2 pkt 25  

                  ustawy o VAT – przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży (wraz z  

                   kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w  

                   złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.  

                   1.200.000 euro × 4,2437 zł = 5.092.440 zł.  

   

               
 
  Słowniczek:  

1.  SW- Samorząd Województwa  

2.  LSR- Lokalna Strategia Rozwoju   

3.  LGD- Lokalna Grupa Działania   

4.  WOPP- Wniosek o Przyznanie Pomocy   

5.  Ustawa SDG- Ustawa o Swobodzie Działalności Gospodarczej    

 

 
 


