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Słowniczek pojęć 

 
LGD - Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy. 
 

LSR - Lokalna Strategia Rozwoju. 
 

Refundacja - zwrot części lub całości poniesionych kosztów. 
 

Premia - płatność zryczałtowana. 
 

Koszty kwalifikowalne - koszty, które podlegają refundacji.  
 

Wnioskodawca - osoba ubiegająca się o otrzymanie dofinansowania (do momentu podpisania umowy). 
 

Beneficjent - osoba korzystająca ze środków publicznych na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie (adresat        

pomocy publicznej). 
 

Mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób, i którego obroty roczne i/lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 2 mln EUR. 
 

Małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób, i którego obroty roczne i/lub roczna suma  

bilansowa nie przekracza 10 mln EUR. 
 

PKD - Polska Klasyfikacja Działalności. 
 

Pomoc de minimis - pomoc publiczna, wsparcie o niewielkich rozmiarach, które nie zakłóca konkurencji na rynku. 

Rozporządzenie LSR – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. 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 na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015, poz. 1570 z późn. zm.). 

 

 

Zakres pomocy 

 
Pomoc jest przyznawana w zakresie: 
 

1. Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony 

środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. 
 

2. Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym lokalną strategią rozwoju, przez: 

a) podejmowanie działalności gospodarczej, 

b) tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących 

przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, 

przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej 

żywności na rynek, przy czym podstawą działalności tego przedsiębiorstwa jest PRZETWARZANIE, 

c) rozwijanie działalności gospodarczej, 

 

- w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. 
 

3. Zachowania dziedzictwa lokalnego. 
 

4. Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub 

kulturalnej. 
 

5. Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. 

 

Forma wsparcia 

 
Pomoc ma formę: 

 refundacji, 

 premii - w przypadku operacji podlegającej na podejmowaniu działalności gospodarczej, 

 pomocy de minimis, z wyjątkiem pomocy, do której nie ma zastosowania rozporządzenie Komisji (UE)  

nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis. 
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Cele Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Dolina Pilicy 

 

I. 
CEL  

OGÓLNY 

Obszar Dolina Pilicy rozwinięty pod względem turystycznym poprzez 

wykorzystanie zasobów przyrodniczo-krajobrazowych oraz dziedzictwa 

kulturowego jako podstawy poprawy jakości życia mieszkańców 

I.1 
Cel  

szczegółowy 

 

Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej 

I.1.1 

Przedsięwzięcia 

Budowa lub przebudowa miejsc rekreacji i wypoczynku 

I.1.2 Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej 

I.1.3 
Budowa lub przebudowa obiektów kulturalnych w Krzętowie, Kruszynie, 

Smardzewicach, Pratkowicach, Karczowie 

I.2 
Cel  

szczegółowy 

 

Wspieranie dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz twórczości artystycznej 

I.2.1 

Przedsięwzięcia 

Wspieranie lokalnych twórców 

I.2.2 

Budowa, przebudowa, rewitalizacja, wyposażenie, oznakowanie obiektów dziedzictwa 

kulturowego w miejscowościach: Aleksandrów, Skotniki, Smardzewice, Rzeczyca,  

Łazy –Dąbrowa 

I.3 
Cel  

szczegółowy 

 

Promocja obszaru, w tym produktów i usług lokalnych 

I.3.1 

Przedsięwzięcia 

Organizacja imprez lokalnych 

I.3.2 Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych 

I.3.3 Popularyzacja innowacyjnych narzędzi promujących region 

   

II. 
CEL  

OGÓLNY 

Zintegrowane, aktywne lokalne społeczności, w tym poprzez włączenie społeczne, 

ograniczenie ubóstwa i rozwój gospodarczy z uwzględnieniem zasad ochrony 

środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu 

 II.1 
Cel 

 szczegółowy 

 

 

Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, w tym z wykorzystaniem 

rozwiązań innowacyjnych 

II.1.1 

Przedsięwzięcia 

Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej 

II.1.2 Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego 

II.1.3 
Podnoszenie kompetencji w ramach podejmowania lub rozwijania działalności  

gospodarczej 

II.2 
Cel  

szczegółowy 

 

Aktywizacja i włączenie w życie społeczne 

II.2.1 

Przedsięwzięcia 

Wspieranie/ aktywizowanie organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych,  

grup nieformalnych 

II.2.2 
Pobudzenie zaangażowania mieszkańców dla oddolnych inicjatyw lokalnych,  

w tym wymiana doświadczeń, poznawanie dobrych praktyk, rozwój tożsamości 

II.2.3 Działania wspierające grupy defaworyzowane 

 

Operacja musi być zgodna:  

 z co najmniej jednym celem ogólnym, związanym z nim celem szczegółowym oraz przypisanym  

mu przedsięwzięciem, 

 z lokalnymi kryteriami wyboru (musi uzyskać minimum wymaganej punktacji). 
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Rodzaje działalności gospodarczych, na które pomoc nie przysługuje: 

 

Pomoc na operacje w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, tworzenia lub rozwoju inkubatorów 

przetwórstwa lokalnego produktów rolnych nie przysługuje, jeżeli działalność będąca przedmiotem tej operacji jest 

sklasyfikowana w przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD) jako: 
 

1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach, 

2) górnictwo i wydobywanie, 

3) działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie, 

4) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków, 

5) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, 

6) produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych, 

7) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, 

8) produkcja metali, 

9) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli, 

10) transport lotniczy i kolejowy, 

11) gospodarka magazynowa, 
 

a także, do których nie stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej: 

1) działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, 

warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, 

2) wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych 

innych usług związanych z pobytem turystów, 

3) wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu 

roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o wyrobie i rozlewie 

wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, 

4) działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991r.   

o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

 

Pomoc de minimis nie może zostać wykorzystywana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego 

towarów przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów (PKD 

41.49). 
 

Beneficjenci pomocy 

 
O pomoc może ubiegać się podmiot będący: 
 

1. Osobą fizyczną która: 
 

 jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

 jest pełnoletnia, 

 ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR - w przypadku gdy osoba fizyczna nie 

wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.),  

 adres, pod którym wykonuje działalność gospodarczą wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności 

Gospodarczej (CEiDG), znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR - w przypadku, gdy osoba wykonuje 

działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), 
 

2. Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze 

wiejskim objętym LSR (spółki kapitałowe – akcyjne, z o.o.; spółdzielnie; stowarzyszenia; kościoły; związki 

wyznaniowe; związki zawodowe; związki pracodawców), 
 

3. Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną 

(spółki osobowe - partnerskie, komandytowe, jawne, komandytowo - akcyjne; szkoły; wspólnoty mieszkaniowe; 

stowarzyszenia zwykłe), jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym 

LSR. 

W przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki 

cywilnej powyższe warunki powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki. 
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Podmiotowi wykonującemu działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.  

o swobodzie działalności gospodarczej pomoc jest przyznawana, jeżeli prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe 

przedsiębiorstwo. 
 

4. O pomoc może ubiegać się również: 

a)  gmina, która nie posiada siedziby na terenie wiejskim objętym LSR, jeżeli jej obszar jest obszarem 

wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację,  
 

b)  powiat, który nie posiada siedziby na terenie wiejskim objętym LSR, jeżeli przynajmniej jedna  

z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia ww. warunek. 

 

Ogólne warunki przyznania pomocy 
 

1. Ubiegając się o pomoc należy posiadać numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa w ramach prowadzonej ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności (w przypadku działalności gospodarczej w formie spółki, numer 

identyfikacyjny został nadany spółce). 
 

2. Koszty kwalifikowalne operacji nie mogą być współfinansowane z innych środków publicznych (z wyjątkiem 

OPP - organizacji pożytku publicznego i JSFP - jednostek sektora finansów publicznych). 
 

3. Operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a złożenie wniosku o płatność końcową 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 

(z wyłączeniem kosztów inwestycji liniowego obiektu budowlanego w części zloklalizowanej poza obszarem 

objętym LGD). 

5. Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością 

podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania tą 

nieruchomością przez okres realizacji operacji oraz podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji. 

 

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

Ww. zasada nie obowiązuje w przypadku opracji dotyczących:  

- Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie  

   ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. 

-  Zachowania dziedzictwa lokalnego. 

- Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej,  

   lub kulturalnej. 

- Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. 

- Projektów grantowych i grantów. 
 

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

8. Podmiot wykaże (nie stosuje się do podejmowania działalności gospodarczej), że: 
 

o posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza 

realizować, lub 
 

o posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub 
 

o posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą 

fizyczną, lub 
 

o wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować. 
 

9. Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych. 
 

10. Została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane 

przepisami odrębnymi (nie stosuje się do podejmowania działalności gospodarczej). 
 

11. W przypadku, gdy operacja będzie realizowana w zakresie tworzenia lub rozwijania ogólnodostępnych  

i niekomercyjnych inkubatorów, biznesplan nie zakłada osiągania zysków z działalności prowadzonej  

w ramach tych inkubatorów. 
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Koszty kwalifikowalne obejmują 

 
1. Koszty ogólne tj. honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, za doradztwo w zakresie 

zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności (w wysokości nieprzekraczającej 

10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych). 
 

2. Zakup robót budowlanych lub usług. 
 

3. Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, licencji lub wynagrodzeń za 

przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych. 
 

4. Najem lub dzierżawę maszyn, wyposażenia lub nieruchomości. 
 

5. Zakup nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego 

również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty. 
 

6. Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej 

niż 8 osób łącznie z kierowcą, przy czym koszt nie może przekroczyć 30% pozostałych kosztów 

kwalifikowalnych operacji (ograniczenie procentowe dotyczy rozwijania działalności gospodarczej), 

pomniejszonych o koszty ogólne (z wyłączeniem grantów). 
 

7. Zakup rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów nieobrotowych. 
 

8. Wynagrodzenie i inne świadczenia, 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 – w przypadku operacji w zakresie tworzenia lub rozwoju 

inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych. 
 

9. Podatek od towarów i usług (VAT) – podatek, którego nie można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego 

VAT. 

10. Wartość wkładu rzeczowego w formie robót budowlanych, towarów, usług, gruntów i nieruchomości,  

w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami lub dokumentami  

o równoważnej wartości dowodowej (wartość przypisana wkładom rzeczowym nie przekracza kosztów ogólnie 

przyjętych na danym rynku) – z wyłączeniem grantów i podejmowania działalności gospodarczej. 
 

 

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 (określana z uwzględnieniem zweryfikowanego czasu 

poświęconego na pracę i wysokości wynagrodzenia za pracę równoważną). 
 

 

Koszty kwalifikowalne muszą być uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia celu LSR oraz racjonalne. 
 

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości przypisanej danemu beneficjentowi, jeżeli zostały: 

    a) poniesione: 

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

     - zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych (jeśli mają zastosowanie), lub z zachowaniem    

       konkurencyjnego trybu wyboru określonego w umowie, 

     - w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę  

       wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych  w formie rozliczenia bezgotówkowego; 
 

    b) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano  

    odpowiedni kod rachunkowy. 

 

Koszty bieżące takie jak: koszty operacyjne, koszty personelu, koszty szkolenia, koszty związane z kształtowaniem 

wizerunku, koszty finansowe lub koszty związane z tworzeniem sieci kontaktów - nie są kosztami kwalifikowalnymi. 

 
 

Kosztami niekwalifikowalnymi są także koszty inwestycji dotyczące liniowych obiektów budowlanych w części 

zlokalizowanej poza obszarem wiejskim objętym LSR. 
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ZAKRESY WSPARCIA 

 
I. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej  

w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 

 

Pomoc ma formę refundacji   

Poziom refundacji w zależności od rodzaju beneficjenta: 
 

 do 70% kosztów kwalifikowalnych- w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, 

 63,63% kosztów kwalifikowalnych- w przypadku jednostek sektora finansów publicznych, 

 do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów np. organizacji pozarządowych. 
 

Całkowita wartość operacji (nie mylić z kwotą pomocy) – min. 50 000 zł 

Limit pomocy na operacje – 300 000 zł 
Limit pomocy na jednego beneficjenta - maksymalnie 300 000 zł w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020  

 

 
II. Zachowanie dziedzictwa lokalnego 

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej,  

lub kulturalnej 

 
Pomoc jest przyznawana, jeżeli operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej. 

Pomoc ma formę refundacji. 
 

Poziom refundacji w zależności od rodzaju beneficjenta: 

 do 70% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, 

 63,63% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku jednostek sektora finansów publicznych, 

 do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów, np. organizacji pozarządowych. 

 

Całkowita wartość operacji (nie mylić z kwotą pomocy) – min. 50 000 zł 

Limit pomocy na operacje – 300 000 zł 
Limit pomocy na jednego beneficjenta - maksymalnie 300 000 zł w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów          

Wiejskich na lata 2014-2020  

 

 

III.   Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych 

 

Pomoc jest przyznawana, jeżeli operacja: 

 nie służy indywidualnej promocji produktów lub usług lokalnych, 
 

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

wydarzenia specyficznego dla LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie 

organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce. 

 

Pomoc ma formę refundacji. 

Poziom refundacji zależy od rodzaju beneficjenta: 
 

 do 70% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, 

 63,63% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku jednostek sektora finansów publicznych, 

 do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów, np.  organizacji pozarządowych. 

 

Całkowita wartość operacji (nie mylić z kwotą pomocy) – min. 50 000 zł 

Limit pomocy na operacje – 300 000 zł 
Limit pomocy na jednego beneficjenta- maksymalnie 300 000 zł w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020  

 

Powyższe zakresy wsparcia wymagają zapewnienia trwałości operacji przez 5 lat  

od otrzymanej płatności końcowej. 
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IV. Rozwój przedsiębiorczości 

 

Wnioskodawcy zobowiązani są do załączenia biznesplanu wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy. 

Biznesplan sporządza się na formularzu opracowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

i zawiera on co najmniej: 
 

 opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej, 

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

produktów lub usług, 

 informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot, 

 wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy, 

 planowany zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych.  

Beneficjent w przypadku podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej będzie zobowiązany 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. 

IV. 1.  Podejmowanie działalności gospodarczej 

 

Pomoc jest przyznawana jeżeli: 
 

1.  Podmiot ubiegający się o jej przyznanie: 
 

a) jest osobą fizyczną, 
 

b) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje 

działalność gospodarczą sklasyfikowaną w PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub napojów,  
 

c)  w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał 

działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.)  i nie był wpisany do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG),  
 

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

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

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i jej wykonywanie przez 2 lata od płatności 

końcowej, oraz: 
 

a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń 

rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych  

z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od 

dnia wypłaty płatności końcowej, lub 
 

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

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

na podstawie umowy o pracę, a także utrzmanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata 

od dnia wypłaty płatności końcowej. 
 

3. Planowane do poniesienia w ramach operacji koszty: 
 

a) mieszczą się w zakresie kosztów kwalifikowalnych (z wyłączeniem wkładu rzeczowego, także w formie 

nieodpłatnej pracy), 
 

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

w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR. 

 

Podmiot ubiegający się o pomoc może jednocześnie ubiegać się o pomoc polegającą na podnoszeniu kwalifikacji 

zawodowych. 

 

Pomoc jest przyznawana w wysokości 100 000 zł (w formie ryczałtu) płatna w 2 transzach, z tym że: 
 

1) Pierwsza transza obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli beneficjent: 
 

 podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, 
 

 zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych  

z tytułu wykonywania działalności, w przypadku tzw. samozatrudnienia, 
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 uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunko-   

niach, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych  

operacją. 
2) Druga transza obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana 

zgodnie z biznesplanem.  
 

Wypłata środków finansowych 

 Beneficjent składa wniosek o płatność pierwszej transzy w Urzędzie Marszałkowskim wraz z niezbędnymi 

dokumentami, potwierdzającymi spełnienie warunków wypłaty pomocy, których wykaz zawiera formularz 

wniosku o płatność - w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
 

 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. 

Pomoc przysługuje tylko raz w całym okresie trwania PROW 2014-2020 

 

IV. 2.  Rozwijanie działalności gospodarczej 

 

Pomoc jest przyznawana jeżeli: 

1. Podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie 

pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność. 
 

2. Operacja zakłada: 

o utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to 

uzasadnione zakresem operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie 

zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, 
 

o utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji do 

dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. 
 

3. Podmiotowi nie została dotychczas przyznana pomoc na podjęcie działalności, albo upłynęło co najmniej 2 lata 

od dnia przyznania pomocy (rozumianego jako dzień dokonania płatności końcowej). 
 

4. W przypadku ubiegania się o przyznanie pomocy przez podmiot, który wykonuje działalność gospodarczą 

określoną w PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub napojów - nie została mu dotychczas przyznana 

pomoc na operację w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego lub w ramach 

poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. 
 

5. Podmiot prowadzi mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo. 

 

Podmiot ubiegający się o pomoc może jednocześnie ubiegać się o pomoc polegającą na podnoszeniu kwalifikacji 

zawodowych. 
 

Pomoc ma formę refundacji   

Poziom refundacji do 70% kosztów kwalifikowalnych 
 

Całkowita wartość operacji (nie mylić z kwotą pomocy) – min. 50 000 zł 

Limit pomocy na operacje – 300 000 zł 
Limit pomocy na jednego beneficjenta - maksymalnie 300 000 zł w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020  

 

Środki finansowe są wypłacane, jeżeli bebeficjent: 
 

 Zrealizował operację lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu LSR i w umowie oraz  

w innych przepisach dot. inwestycji objętych operacją, w tym poniósł związane z tym koszty, nie później niż do 

złożenia wniosku o płatność.  

 Zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie.  

 Udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym 

związanych. 

UWAGA!   
 Dotyczy przedsiębiorców opłacających podwójny KRUS 

Zmiana podmiotu, w którym przedsiębiorca jest ubezpieczony - z KRUS na ZUS następuje naturalnie w trakcie realizacji 

biznesplanu, w wyniku przekroczenia kwoty granicznej należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności 

gospodarczej - 3204 zł (dane za rok 2015). 
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IV. 3.  Tworzenie lub rozwój Inkubatorów Przetwórstwa Lokalnego Produktów Rolnych 
 

Inkubator przetwórstwa lokalnego to przedsiębiorstwo spożywcze, w którym jest wykonywana działalność  

w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzenia 

tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności tego inkubatora jest przetwarzanie. 
 

Przetwarzanie oznacza każde działanie, które zmienia znacznie produkt wyjściowy, a w tym: ogrzewanie, wędzenie, 

solenie, dojrzewanie, suszenie, marynowanie, ekstrakcję, wyciskanie lub połączenie tych procesów. 
 

UWAGA! 

Produkty pochodzenia zwierzęcego nazaliczone do produktów przetworzonych, które mogą być przedmiotem 

sprzedaży bezpośredniej: mleko surowe, surowa śmietana, jaja konsumpcyjne, nieprzetworzone produkty pszczele, 

żywe ślimaki lądowe, a także nieprzetworzone mięso z drobiu i zajęczaków, zwierząt łownych (w postaci tusz). 
 

Formy prowadzenia inkubatora: 
 

1. jako zakład przetwórczy, który udostępniany jest lokalnym rolnikom na potrzeby przetwarzania produktów 

rolnych (roślinnych i zwierzęcych) pochodzących z ich gospodarstw (rolnik jest właścicielem przetwarzanego 

produktu rolnego oraz końcowego), 
 

2. sprzedaż produktów rolnych inkubatorowi z zastrzeżeniem, że produkty rolne przekazane w tej dostawie będą 

przetwarzane zgodnie ze wskazaną przez rolnika recepturą. Sprzedaż produktu końcowego wykonywana byłaby 

dwutorowo przez inkubator oraz rolnika. 
 

Podmiotowi odpowiedzialnemu za inkubator (składającemu wniosek o jego zatwierdzenie/ wpis do rejestru zakładów) 

nadawany jest weterynaryjny numer identyfikacyjny przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na 

prowadzenie działalności. 
 

Podmioty korzystające z pomieszczeń i urządzeń inkubatora ponoszą odpowiedzialność za jakość zdrowotną i handlową 

swoich produktów i za przestrzeganie wymagań prawa żywnościowego w zakresie odnoszącym się do ich produktów. 
 

Beneficjent: 

 Przedsiębiorca 

 Podmiot niebędący przedsiębiorcą (np. organizacja pozarządowa, jednostka samorządu terytorialnego) 
 

Pomoc jest przyznawana jeżeli: 
 

 podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację  

w zakresie podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej, której przedmiotem jest działalność 

gospodarcza sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r.  

w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja 

napojów, 
 

 operacja zakłada korzystanie z infrastruktury inkubatora przetwórstwa lokalnego przez podmioty inne niż 

ubiegający się o przyznanie pomocy (właściciel inkubatora musi tak dostosować zakład by mógł być  

w sposób legalny udostępniany lokalnym producentom chcącym przetwarzać posiadane produkty rolne). 
 

 

Pomoc ma formę refundacji. 

Poziom refundacji w zależności od rodzaju beneficjenta: 

 do 70% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, 

 63,63% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku jednostek sektora finansów publicznych, 

 do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów, np. organizacji pozarządowych. 
 

Limit pomocy na operacje – 500 000 zł 
Limit pomocy na jednego beneficjenta - maksymalnie 500 000 zł w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. 

 
 

Terminy w procesie oceny wniosków o przyznanie pomocy (z wyłączeniem Projektów grantowych) 
 

Ogłoszenie o naborze na stronie internetowej – termin nie krótszy niż 14 dni przed planowanym naborem  

Czas trwania naboru – nie krócej niż 14 dni i nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych. 

Ocena i wybór wniosków przez LGD – 45 dni od dnia zakończenia naboru 

Przekazanie dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego – 7 dni od dokonanej oceny 

Urząd Marszałkowski (weryfikacja wniosków wybranych przez LGD) - do 3 miesięcy od dnia przekazania wniosków 

przez LGD 

Przypuszczalny termin podpisania umowy od dnia złożenia wniosku do LGD – po około 6 miesiącach 
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V.  Projekt grantowy i granty 

 

Projekt grantowy - to operacja, której bejeficjentem jest LGD, udzielający innym wybranym przez siebie podmiotom, 

zwanym „grantobiorcami”, grantów, będących środkami finansowymi powierzonymi przez LGD grantobiorcom na 

realizację zadań służących osiąganiu celu tej operacji. 
 

Organizatorami projektu grantowego jest LGD, która ogłasza konkursy, przekazuje środki i rozlicza grantobiorców 

realizujących granty. 
 

Grantobiorca – podmiot publiczny albo prywatny, inny niż LGD, wybrany w drodze otwartego naboru ogłoszonego 

przez LGD, któremu LGD powierzy środki finansowe na realizację zadań w ramach projektu grantowego. 
 

Projekt grantowy: 

 składa się z co najmniej 2 grantów, a wartość każdego z nich mieści się w przedziale od 5 tys. zł do 50 tys. zł 

 zakłada utrzymanie trwałości inwestycji objętej zadaniem – 5 lat od otrzymanej płatności końcowej 
 

Wszystkie granty wchodzące w skład projektu grantowego musza być spójne tematycznie i łącznie przyczyniać się do 

realizacji założonych dla danego projektu grantowego celów i wskaźników. 
 

Pomoc jest przyznawana w zakresie: 
 

1. Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony 

środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. 

2. Zachowania dziedzictwa lokalnego. 

3. Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub 

kulturalnej. 

4. Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. 
 

O udzielenie  grantu może ubiegać się: 
 

1. Osoba fizyczna która: 

a) jest obywatelem państwa członkowskiego UE, 

b) jest pełnoletnia, 

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR.  
 

2. Osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze 

wiejskim  objętym LSR. 
 

3. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli 

siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR. 
 

4. Gmina, która nie posiada siedziby na terenie wiejskim, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR,  

w ramach której zamierza realizować grant. 
 

5. Powiat, który nie posiada siedziby na terenie wiejskim, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących  

w skład tego powiatu spełnia ww. warunek.  
 

Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie może 

przekroczyć 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt. 
 

6. Grantobiorcami mogą być również sformalizowane grupy nie posiadające osobowości prawnej (np. KGW) o ile 

stanowią sekcje lub koła powołane w strukturze organizacyjnej danego podmiotu. 
 

7. W przypadku grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał 

jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła, pomoc jest wypłacana nawet gdy: 
 

a. siedziba osoby prawnej lub jej oddziału nie znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, ale obszar 

działalności grantobiorcy i jego jednostki organizacyjnej pokrywa się z obszarem wiejskim objętym LSR,  

a realizacja zadania, na które jest udzielany grant, jest związana z przedmiotem działalności danej jednostki 

organizacyjnej, 
 

b. grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, lecz realizacja zadania, na które jest udzielony grant, nie jest 

związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki 

organizacyjnej grantobiorcy. 

 

UWAGA!!!  

Starając się o przyznanie pomocy na udzielenie grantu nie można prowadzić działalności gospodarczej,  

ani deklarować chęci jej podjęcia - z wyjątkiem punktu 7b. 
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Grantobiorca jest obowiązany wykazać, że:  
 

1) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub 

2) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub 

3) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, 

lub 

4) prowadzi działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.  
 

Wysokość pomocy  
 

Poziom refundacji: 100% kosztów kwalifikowalnych  

Limit pomocy na projekt grantowy – 300 000 zł 

Limit pomocy na grant - od 5 000 zł do 50 000 zł 

Limit pomocy na grantobiorcę - 100 000 zł w okresie realizacji PROW na lata 2014-2020  
 

Przy ustalaniu wysokości środków pozostałych do wykorzystania w ramach limitu uwzględnia się sumę kwot pomocy 

wypłaconej na zrealizowane operacje i kwot pomocy przyznanej na operacje, których realizacja nie została jeszcze 

zakończona. 

W przypadku, gdy zgodnie ze statutem danego podmiotu w ramach jego struktury organizacyjnej powoływane są 

jednostki organizacyjne takie jak sekcje lub koła, limit liczy się oddzielnie na ten podmiot i oddzielnie na jego jednostki 

organizacyjne, jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielany grant, jest związana z przedmiotem działalności danej 

jednostki organizacyjnej. 

Pomoc ma formę refundacji w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych z możliwością uzyskania 80% zaliczki, 

wypłacanej po zawarciu umowy o powierzenie grantu pomiędzy Grantobiorcą a Lokalną Grupą Działania.  

 

 

 

 

 

Świadczymy bezpłatne doradztwo 
 

Kontakt 

 

Biuro Stowarzyszenia Dolina Pilicy 

ul. św. Antoniego 55 

97-200 Tomaszów Mazowiecki  
tel. 44 710 15 52 

 

e-mail: dolinapilicy@onet.eu 

www.dolinapilicy.pl 
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