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PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ ROZWÓJ 

ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTW 

 

Pomoc przyznawana jest w zakresie: 

 

1) rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego (…), 

poprzez: 

  a) podejmowanie działalności gospodarczej, 

  b) rozwijanie działalności gospodarczej (mikro i małe przedsiębiorstwa), 

  c) podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w zakresie wskazanym  

  w pkt. a-b 

 

O pomoc może się ubiegać podmiot będący: 

 

1) osobą fizyczną, jeżeli: 

  a) jest obywatelem państwa członkowskiego UE, 

  b) jest pełnoletnia, 

  c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR, 

  d) miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą,  

  wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  

  znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR. 

 

Koszty kwalifikowalne operacji: 

1) zakup robót budowlanych lub usług, 

2) zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, licencji lub 

wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych, 

3) najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 

4) zakup nowych maszyn lub wyposażenia, 

5) zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych 

do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, 

6) zakup rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów, 

7) „koszty ogólne” (koszty opracowania dokumentacji technicznej, kosztorysowej itp.) 

8) podatek 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. 
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WAŻNE! 

Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględnione w wysokości nieprzekraczającej 10% 

pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu środków transportu –  

w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji 

pomniejszonych o koszty ogólne 

 

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Pomoc jest przyznawana jeżeli: 

1) podmiot ubiegający się o jej 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 (PKD) 

jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów, 

 

 b) 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, w szczególności nie był wpisany do 

 Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w rejestrze 

 przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym 

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

 

2) operacja zakłada: 

a) utworzenie 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, 

b) utrzymanie miejsca pracy przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. 

 

Kwota dofinansowania: 60 000 zł 

Poziom dofinansowania: 100% kosztów kwalifikowalnych (pierwsza transza w wysokości 

    70% kwoty przyznanej pomocy, druga transza pomocy obejmuje 30% 

    kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została 

    zrealizowana zgodnie z biznesplanem). 

 

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

Pomoc jest przyznawana jeżeli: 

 

1) podmiot ubiegający się o jej przyznanie wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje 

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

2) operacja zakłada: 

 a) utworzenie 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, 

 b) utrzymanie miejsca pracy, o którym mowa w lit. a, przez co najmniej 3 lata od dnia 

 wypłaty płatności końcowej, 

3) podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na 
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realizację operacji polegającej na podjęciu działalności gospodarczej, albo upłynęło co 

najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na operację polegającą na 

podjęciu działalności. 

 

Kwota dofinansowania: do 300 000 zł 

Poziom dofinansowania: 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu  

    wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się  

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

    gospodarczej. 


