Informacje dla beneficjentów z możliwości otrzymania
wsparcia
w ramach poddziałania
19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” realizowanych przez inne podmioty niż
LGD

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lider A4
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących
i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Podstawy Prawne stanowiące podstawy PROW
2014-2020
1.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005

2.

Rozporządzenie z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR

3.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich zwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 349)

4.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2015 poz. 378)

5.

Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz.U. 2015 poz. 1130)

6.

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.
2015 poz. 1570)

Podstawowe informacje dotyczące naborów.
Wybrane regulacje dotyczące wsparcia na realizację LSR
1.

Wniosek o wsparcie na operację realizowaną przez podmiot inny niż LGD jest składany do LGD w terminie
wskazanym w ogłoszeniu nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni.
LGD dokonuje wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia w terminie 45 dni od dnia następującego po
ostatnim dniu terminu naboru wniosków.
Rada dokonuje wyboru operacji na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR, spośród operacji które:

2.
3.

•
•
•
4.

są zgodne z LSR,
zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu,
są zgodne z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu

W terminie 7 dni od daty zakończenia wyboru operacji LGD:
• Przekazuje wnioskodawcom pisemną informację o wyniku oceny, wraz z uzasadnieniem oraz podaniem
liczby punktów, a także informacją, czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o
naborze wniosków.
• Zamieszcza na swojej stronie internetowej listę operacji zgodnych z LSR oraz listę operacji wybranych, ze
wskazaniem, które mieszczą się w limicie środków dostępnych na sfinansowanie realizacji operacji w
ramach tego konkursu.
• Przekazuje zarządowi województwa wnioski o udzielenie wsparcia dotyczące wybranych operacji, wraz z
dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru.

Podstawowe informacje dotyczące naborów.
•

•

•
•

Jeżeli operacja uzyskała negatywną ocenę zgodności z LSR, lub nie uzyskała minimalnej liczby
punktów koniecznych do wyboru operacji, lub nie mieści się w limicie środków dostępnych na
realizację operacji w dniu przekazywania wniosku do SW –w informacji o wynikach wyboru
operacji zawiera się pouczenie o możliwości wniesienia protestu.
Protest wnosi się za pośrednictwem LGD do zarządu województwa w terminie 7 dni od dnia
doręczenia informacji o wynikach wyboru operacji.
O złożonym proteście LGD niezwłocznie informuje zarząd województwa.
Wniesienie protestu nie wstrzymuje przekazywania do zarządu województwa wniosków o
udzielenie wsparcia dotyczących wybranych operacji.

ZAKRES WSPARCIA UDZIELANEGO
PRZEZ LGD w ramach PROW 2014 - 2020

1. Projekty wspierające przedsiębiorczość.
2. Projekty Grantowe.
3. Operacje pozostałe realizowane w ramach RLKS.

Projekty wspierające przedsiębiorczość.

1. Podejmowanie działalności gospodarczej
2. Rozwijanie działalności gospodarczej

Podejmowanie Działalności Gospodarczej

O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, która:
• jest pełnoletnia
• zamieszkuje na obszarze objętym LSR tj. na obszarze jednej z gmin członkowskich
LGD Lider A4 (Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów)
• nie podlega ubezpieczeniu w KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że
podejmuje działalność gospodarczą dotyczącą produkcji artykułów spożywczych lub
produkcji napojów,
• w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku nie wykonywała działalności
gospodarczej tzn. nie była wpisana do CEIDG,
• nie otrzymała dotychczas pomocy na operację w zakresie objętym wnioskiem o
przyznanie pomocy.

Podejmowanie Działalności Gospodarczej

Dodatkowe warunki przyznania pomocy:
•
•
•
•
•

•

osoba ubiegająca się o pomoc musi posiadać numer identyfikacyjny nadany przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
operacja zakłada realizację inwestycji na obszarze objętym LSR tj. na obszarze jednej z gmin
członkowskich LGD Lider A4,
koszty kwalifikowane operacji nie mogą być współfinansowane z innych środków publicznych,
realizacja operacji powinna przebiegać w nie więcej niż 2 etapach a jej rozliczenie powinno
nastąpić w terminie do 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia
2022r.,
inwestycje w ramach operacji powinny być realizowane na nieruchomości będącej własnością
lub współwłasnością osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy lub osoba ta posiada 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,
operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z załączonym do wniosku
biznesplanem.

Podejmowanie Działalności Gospodarczej
Zobowiązania wynikające z umowy przyznania pomocy dla osób
podejmujących działalność gospodarczą:
•

•

•

•

podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej podlegającej przepisom ustawy o
swobodzie działalności gospodarczej i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia
wypłaty płatności końcowej oraz:
zgłoszenie osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego,
ubezpieczenia rentowego i ubezpieczenia wypadkowego zgodnie z przepisami 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
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 utrzymanie utworzonych
miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
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.

Podejmowanie Działalności Gospodarczej
Wysokość i forma wsparcia dla osób podejmujących działalność gospodarczą:
•
•
•

•

kwota pomocy określona w Strategii dla podejmowania działalności gospodarczej wynosi
60000,00 zł, co oznacza, że wnioskowana kwota pomocy wynikająca z biznesplanu nie może
inna niż 60000,00 zł.
pomoc jest wypłacana po podpisaniu umowy przyznania pomocy w dwóch transzach:
pierwsza transza obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana jeżeli beneficjent
podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, zgłosił się do ubezpieczenia społecznego
na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej
działalności oraz uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję o
środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane do realizacji inwestycji
objętej wnioskiem o przyznanie pomocy.
druga transza obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została
zrealizowana zgodnie z biznesplanem.

Rozwijanie Działalności Gospodarczej

O pomoc może ubiegać się:
• podmiot będący mikro lub małym przedsiębiorstwem z obszaru objętego LSR, do
którego stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
• miejsce oznaczone adresem, pod którym podmiot wykonuje działalność gospodarczą
zgodnie z CEiDG znajduje się na obszarze objętym LSR, tj. na obszarze jednej z gmin
członkowskich LGD Lider A4
• podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w okresie 3 lat poprzedzających dzień
złożenia wniosku do LGD wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność
gospodarczą oraz nadal ją wykonuje,
• podmiot, który otrzymał pomoc na podejmowanie działalności gospodarczej, może
wnioskować o przyznanie pomocy na rozwój działalności po upływie co najmniej 2 lat
od dnia przyznania pomocy.

Rozwijanie Działalności Gospodarczej

Dodatkowe warunki przyznania pomocy:
•
•
•
•
•

•

podmiot powinien posiadać numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa,
operacja zakłada realizację inwestycji na obszarze objętym LSR tj. na obszarze jednej z gmin
członkowskich LGD Lider A4
koszty kwalifikowane operacji nie mogą być współfinansowane z innych środków publicznych,
realizacja operacji powinna przebiegać w nie więcej niż 2 etapach a jej rozliczenie powinno
nastąpić w terminie do 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia
2022r.,
inwestycje w ramach operacji powinny być realizowane na nieruchomości będącej własnością
lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada
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,
operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z załączonym do wniosku
biznesplanem,

Rozwijanie Działalności Gospodarczej

Dodatkowe warunki przyznania pomocy:
•
•

minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. zł.
podmiot ubiegający się o dofinansowanie 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;
 realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych,
 została wydana ostateczna decyzja środowiskowa, jeżeli jej wydanie jest wymagane
przepisami odrębnymi.

Rozwijanie Działalności Gospodarczej
WARUNKI PRZYZANIA I WYPŁATY POMOCY:



podmiot ubiegający się o jej przyznanie nie otrzymał dotychczas pomocy na operację
w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów
rolnych,
utworzenie miejsca pracy w wyniku realizacji danej operacji nie może być uznane za
spełnienie warunku, o utworzenia miejsca pracy w wymiarze co najmniej 1 etatu
w odniesieniu do innej operacji (miejsce pracy nie może być liczone podwójnie).

FORMA I INTENSYWNOŚĆ PRZYZNANIA POMOCY:
 refundacja części kosztów kwalifikowalnych
 pomoc jest przyznawana do wysokości określonej w LSR lecz nie wyżej niż 70 %
kosztów kwalifikowalnych
 300 tys. zł - maksymalna wysokość pomocy na jednego beneficjenta sumowana
przez cały okres realizacji PROW 2014-2020
 300 tys. zł – maksymalna wysokość pomocy na jedną operację

Zakresy działalności gospodarczej które nie podlegają wsparciu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach,
górnictwo i wydobywanie,
działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie,
przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,
wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,
produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych,
produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych
wyrobów farmaceutycznych,
produkcja metali,
produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli,
transport lotniczy i kolejowy,
gospodarka magazynowa.

UWAGA: WARUNEK KONIECZNY
każdy wnioskodawca składający wniosek musi posiadać

NUMER PRODUCENTA
nadawany przez
Powiatowy Oddział ARiMR
w celu uzyskania numeru producenta należy wypełnić
wniosek dostępny na stronie
www.armir.gov.pl oraz załączyć niezbędne załączniki

Pracownicy Lokalnej Grupy Działania służą bezpłatną pomocą w przygotowaniu
wniosku i biznesplanu.
Prosimy o telefoniczne lub mailowe zarezerwowanie terminu konsultacji.
Biuro Stowarzyszenia
Lider A4
ul. Witosa 15, 55-040 Kobierzyce

www.lider-a4.pl
tel. 71 311-11-35
biuro@lider-a4.pl
Czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 16.00
Zapraszamy !

