
Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez  

społeczność" objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

  

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

  

Forma i kwota wsparcia   

Pomoc ma formę płatności zryczałtowanej – premii. Limit wsparcia na operacje w zakresie 

podejmowania działalności gospodarczej wynosi 100 000 zł. Premia jest wypłacana w 2 transzach, z tym że: 

1) pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy;  

2) druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została 

zrealizowana zgodnie z biznesplanem.  

Beneficjenci  

1) Osoby fizyczne, jeżeli:  

a) są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej,  

b) są pełnoletnie,  

c) mają miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR, albo  

Podmiot ubiegający się o jej przyznanie:  

1. nie może podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że 

podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja 

napojów,  

2. w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał 

działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – „Prawo 

przedsiębiorców” i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie. 

Warunki kwalifikowalności  

Pomoc jest przyznawana podmiotowi spełniającemu powyższe warunki, któremu został nadany numer 

identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 

rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli:  

1. Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, 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, lub  

b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest 

to uzasadnione zakresem realizacji operacji, i zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to 

miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymania tego miejsca pracy w przeliczeniu 

na pełne etaty średnioroczne przez łącznie co najmniej 2 lata w okresie od dnia zawarcia umowy 

do dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.  

2. Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji:  

a) mieszczą się w zakresie kosztów (uzasadnionych zakresem operacji, niezbędnych do osiągnięcia 

jej celu oraz racjonalnych):  

⎯ ogólnych,   

⎯ zakupu robót budowlanych lub usług,  

⎯ zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń 

za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,  

⎯ najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,  

⎯ zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,   



⎯ zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do 

przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,  

    
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  

⎯ zakupu nowych rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,  

⎯ podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013.  

b) nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów 

budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim 

objętym LSR.  

3. Biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, a w szczególności, jeżeli suma kosztów 

planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych 

kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację.  

Biznesplan  

Biznesplan sporządza się na formularzu opracowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa i udostępnionym na stronie internetowej województwa, zawiera on co najmniej:  

1. opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy;  

2. wskazanie celów pośrednich i końcowych, w tym zakładany ilościowy i wartościowy poziom sprzedaży 

produktów lub usług;  

3. informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie 

pomocy niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować;  

4. wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy;  

5. planowany zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych.                                    

Operacje wyłączone:  

Pomoc nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest 

sklasyfikowana w 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 i kolejność przyznania pomocy:  

Wniosek o przyznanie pomocy (na udostępnionym formularzu) składa się bezpośrednio do LGD,  

w terminie wskazanym w ogłoszeniu, nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni.  

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach 

oceny prowadzonej z zastosowaniem kryteriów wyboru operacji określonych w LSR i wskazanych  

w ogłoszeniu.  

 

 

                        

https://sip.lex.pl/#/dokument/68384698
https://sip.lex.pl/#/dokument/68384698


Wniosek o płatność i wypłata pomocy:  

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.  

Wypłatę środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu 

wniosku o płatność pierwszej transzy, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o płatność pierwszej transzy. 

Wypłatę środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu 

wniosku o płatność drugiej transzy, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność.  

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                             STOWARZYSZENIE "LGD 7 - Kraina Nocy i Dni", ul. Kościelna 2, 62-860 Opatówek  

www.lgd7krainanocyidni.pl  


