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STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO 
KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 
ramach programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

2. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności;

3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020

4. Projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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;

5. Projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na 
rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020;

6. Projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 
„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą 
działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.



STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO 
KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

LEADER 2014-2020 

19.1 Wsparcie przygotowawcze LGD 110 000,00 zł

19.2
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność

Beneficjenci  
LGD

5 000 000,00 zł

19.3
Przygotowanie i realizacja działań w zakresie 

projektów współpracy z lokalną grupą 
działania 

LGD 250 000,00 zł

19.4
Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i 

aktywizacji
LGD 1 250 000,00 zł



WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH 
STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO 

KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

Pomoc przyznawana jest na operacje w zakresie:

1. Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy 
społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a 
także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;

2. Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  przez:
a) Podejmowanie działalności gospodarczej,
b) Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego 

produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w 
których prowadzona jest 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) Rozwijania działalności gospodarczej;
d) Podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w  zakresie 

określonym powyżej (ppkt a-c);



WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH 
STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO 

KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

Pomoc przyznawana jest na operacje w zakresie (c.d.):

3. Wspierania współpracy między podmiotami prowadzącymi 
działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR:
a) w ramach krótkich łańcuchów dostaw, lub
b) w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub
c) w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług 

lokalnych, w tym usług turystycznych;
4. Rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem 

operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk 
objętych zakresem wsparcia w ramach działania Podstawowe usługi 
i odnowa wsi na obszarach wiejskich;

5. Zachowania dziedzictwa lokalnego;
6. Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;



WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH 
STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO 

KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

Pomoc przyznawana jest na operacje w zakresie (c.d.):

7. Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub 
powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów 
użyteczności publicznej (zg .z def. zawartą w §3 pkt 6 rozp. MI 
z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. nr 75, 
poz. 690, z późn. zm), w których świadczone są usługi 
społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub 
edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych 
albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów;

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



WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LSR 2014-2020
Warunki przyznawania pomocy

INFORMACJE WSPÓLNE

O pomoc może ubiegać się podmiot będący:
1. osobą fizyczną, jeżeli:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
b) jest pełnoletnia;
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie 

prowadzi działalności gospodarczej;
d) miejsce wykonywania działalności (wpisanej do CEIDG) znajduje się na obszarze wiejskim objętym 

LSR – w przypadku, gdy osoba fizyczna prowadzi już działalność gospodarczą
2. osobą prawną, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR;
3. jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,  

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

O pomoc może ubiegać się również gmina, która nie posiada osobowości prawnej (zg. z pkt 2)

W przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy prowadzi działalność gospodarczą, do 
której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, pomoc jest 
przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo (zatrudnienie < 10 osób, roczny obrót < 2 
mln euro lub całkowity bilans roczny < 2 mln euro) albo małe przedsiębiorstwo (zatrudnienie < 50 osób, roczny 
obrót < 10 mln euro lub całkowity bilans roczny < 10 mln euro).

W przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie 
spółki cywilnej, w/w warunki powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.



WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LSR 2014-2020
Warunki przyznawania pomocy

INFORMACJE WSPÓLNE

Pomoc jest przyznawana , jeżeli podmiotowi został nadany numer
identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji 
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 
o przyznanie płatności oraz:

1. Operacja nie będzie współfinansowana z innych środków publicznych 
(NIE DOTYCZY JST);

2. Operacja będzie realizowana w nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie 
zakresu rzeczowego, zgodnie z zakresem rzeczowo-finansowym 
operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów 
kwalifikowanych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową 
wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie
2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia
31 grudnia 2022 roku;



WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LSR 2014-2020
Warunki przyznawania pomocy

INFORMACJE WSPÓLNE

Pomoc jest przyznawana , jeżeli (c.d.):

3. Operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację 
inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR;

4. 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;

5. Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z 
biznesplanem, chyba że polega na utworzeniu lub rozwijaniu 
inkubatorów – biznesplan nie zakłada osiągania zysków z działalności 
prowadzonej w ramach tych inkubatorów;

6. Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 

50 000,00 zł



WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LSR 2014-2020
Warunki przyznawania pomocy

INFORMACJE WSPÓLNE

Pomoc jest przyznawana , jeżeli (c.d.):

7.Podmiot ten wykaże, że:

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

posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza 
zrealizować, lub

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

prowadzi działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą 
zamierza realizować;

PKT 7 - NIE DOTYCZY PODMIOTÓW PODEJMUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZĄ

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



WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LSR 2014-2020
Warunki przyznawania pomocy

INFORMACJE WSPÓLNE

Biznesplan sporządza się na formularzu (opracowanym przez ARiMR) 
udostępnionym na stronie internetowej województwa i zawiera co 
najmniej:

 opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się 
o przyznanie pomocy;

 wskazanie celów pośrednich i końcowych;

 informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez 
podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy niezbędnych ze 
względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować;

 wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy;

 planowany zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów 
pośrednich i końcowych.



WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LSR 2014-2020
Warunki przyznawania pomocy

INFORMACJE WSPÓLNE

Pomoc na operacje nie przysługuje , jeżeli działalność gospodarcza będąca 
przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności 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 z wyłączeniem 
motocykli;

10. transport lotniczy i kolejowy;

11. gospodarka magazynowa.



WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LSR 2014-2020
Warunki przyznawania pomocy

INFORMACJE WSPÓLNE

Koszty kwalifikowalne:
1. koszty ogólne (honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, 

opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i 
gospodarczego, w tym studia wykonalności);

2. koszty zakupu robót budowlanych lub usług;
3. koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz 

zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich 
praw majątkowych lub znaków towarowych;

4. koszty najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości;
5. koszty zakupu nowych maszyn lub wyposażenia;
6. koszty zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów 

osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z 
kierowcą;

7. koszty zakupu innych rzeczy, w tym materiałów;
8. podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli beneficjent realizujący 

operację nie ma możliwości odzyskania go na mocy prawodawstwa 
krajowego.



WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LSR 2014-2020
Warunki przyznawania pomocy

INFORMACJE WSPÓLNE

Koszty kwalifikowalne - UWAGI:

1. NIEKWALIFIKOWALNE: używane maszyny, urządzenia, sprzęt, 
wyposażenie, z wyjątkiem zakupu eksponatów w ramach operacji 
dotyczących zachowania dziedzictwa;

2. koszty ogólne związane z przygotowaniem operacji – w wysokości max 
10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;

3. koszty zakupu środków transportu – w wysokości max 30% pozostałych 
kosztów kwalifikowalnych pomniejszonych o koszty ogólne; 

4. do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również wkład niepieniężny 
wnioskodawcy (w formie prac, towarów, usług, gruntów i nieruchomości, 
w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce 
potwierdzonych fakturami lub dokumentami o równoważnej wartości 
dowodowej)



WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LSR 2014-2020
Warunki przyznawania pomocy

INFORMACJE WSPÓLNE

Wybór operacji do dofinansowania:

 operacje są wybierane do dofinansowania w drodze konkursu;

 ogłoszenie o naborze wniosków publikowane jest na stronie 
internetowej LGD nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 14 dni 
przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu terminu składania 
wniosków;

 wniosek o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio do 
biura/siedziby LGD w terminie wskazanym w ogłoszeniu, nie 
krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni;

 kryteria wyboru będą określone przez LGD w LSR;

 pomoc jest przyznawana po warunkiem, że operacja realizuje 
wskaźniki zaplanowane w LSR;



WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LSR 2014-2020
Warunki przyznawania pomocy

INFORMACJE WSPÓLNE

Wybór operacji do dofinansowania (c.d.):

 premiowane będą operacje spełniające jedno lub kilka z poniższych kryteriów:

 innowacyjne,

 zintegrowane,

 przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska 
oraz klimatu,

 generujące nowe miejsca pracy,

 realizowane przez podmioty zakładające działalność, której podstawę będą 
stanowiły lokalne produkty rolne (tj. wytwarzany na obszarze LGD),

 ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych
określonych w LSR,

 przewidujące zaangażowanie wkładu własnego wnioskodawcy 
przekraczającego intensywność pomocy określoną w poszczególnych 
programach.



WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LSR 2014-2020
Warunki przyznawania pomocy 

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

O pomoc może ubiegać się podmiot, który:

1. nie podlega 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 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o 
przyznanie pomocy nie był wpisany do CEIDG albo w rejestrze 
przedsiębiorców w KRS i której nie została dotychczas 
przyznana pomoc na operację w tym zakresie



WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LSR 2014-2020
Warunki przyznawania pomocy 

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Operacja zakłada:
 utworzenie co najmniej jednego 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.

 utrzymanie miejsca pracy przez 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej

Wyjątek:
podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest osobą fizyczną, która 
podejmuje we własnym imieniu działalność gospodarczą, do której stosuje się 
przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W takiej sytuacji 
minimalny okres prowadzenia działalności to 2 lata od dnia wypłaty płatności 
końcowej.

W przypadku, gdy o pomoc na operację ubiega się podmiot będący spółką w 
organizacji, pomoc ta jest przyznawana, jeżeli ten podmiot uzyska osobowość 
prawną do dnia zawarcia umowy.



WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LSR 2014-2020
Warunki przyznawania pomocy 

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kwoty i wielkość wsparcia:

Pomoc na operację przyznawana będzie w wysokości określonej w LSR

Limit na operację :  max 100 000,00 zł

Płatność ryczałtem w dwóch transzach:

1) Pierwsza transza pomocy obejmuje 70% kwoty przyznanej pomocy;

2) Druga transza pomocy obejmuje 30% kwoty przyznanej pomocy.



WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LSR 2014-2020
Warunki przyznawania pomocy 

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zasady wypłaty środków:

1. Wniosek o płatność pierwszej transzy składa się w terminie 1 miesiąca 
od dnia zawarcia umowy;

2. Wniosek o płatność drugiej transzy – po zakończeniu realizacji 
operacji, w terminie określonym w umowie, nie później niż 2 lata od 
dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.;

3. Agencja płatnicza dokonuje wypłaty środków finansowych po 
pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, w terminie:

 30 dni od dnia złożenia wniosku o płatność pierwszej transzy

 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność końcową



WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LSR 2014-2020
Warunki przyznawania pomocy 

TWORZENIE LUB ROZWÓJ INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA 
LOKALNEGO PRODUKTÓW ROLNYCH (…)

Przez inkubator przetwórstwa lokalnego produktów rolnych rozumie się 
infrastrukturę służącą przetwarzaniu produktów rolnych.

Przez przetwarzanie produktu rolnego rozumie się wszelkie czynności 
wykonywane na produkcie rolnym, w wyniku których powstaje 
produkt zg. z wykazem w Załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej z wyjątkiem wykonywanych w gospodarstwach 
czynności niezbędnych do przygotowania produktów zwierzęcych lub 
roślinnych do pierwszej sprzedaży.



WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LSR 2014-2020
Warunki przyznawania pomocy 

TWORZENIE LUB ROZWÓJ INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA 
LOKALNEGO PRODUKTÓW ROLNYCH (…)

Pomoc na operację jest przyznawana, jeżeli:

1. podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas 
przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności 
gospodarczej lub rozwijania działalności gospodarczej, której 
przedmiotem jest działalność gospodarcza sklasyfikowana w PKD jako 
produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów;

2. operacja zakłada udostępnienie / korzystanie z infrastruktury 
inkubatora przetwórstwa lokalnego:
 podmiotom innym niż ubiegający się o przyznanie pomocy,
 działającym na obszarze objętym LSR producentom rolnym 

podejmującym działalność gospodarczą polegającą na przetwarzaniu 
produktów rolnych

3. jeden przedsiębiorca nie może uzyskać pomocy zarówno na utworzenie 
inkubatora przetwórstwa lokalnego jak i na rozwój przedsiębiorczości 
(konflikt!!!)



WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LSR 2014-2020
Warunki przyznawania pomocy 

TWORZENIE LUB ROZWÓJ INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA 
LOKALNEGO PRODUKTÓW ROLNYCH (…)

Dodatkowy koszt kwalifikowalny w ramach operacji:

 wynagrodzenia 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

- które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do 
osiągnięcia jej celu oraz racjonalne



WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LSR 2014-2020
Warunki przyznawania pomocy 

TWORZENIE LUB ROZWÓJ INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA 
LOKALNEGO PRODUKTÓW ROLNYCH (…)

Kwoty i wielkość wsparcia:

Limit na operację: do 500 000,00 zł / beneficjenta w okresie realizacji 
Programu

Wysokość dofinansowania:
 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku osób fizycznych, osób 

prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej,

 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą,

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

Wypłata środków: refundacja poniesionych wydatków



WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LSR 2014-2020
Warunki przyznawania pomocy 

TWORZENIE LUB ROZWÓJ INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA 
LOKALNEGO PRODUKTÓW ROLNYCH (…)

Warunki wypłaty środków finansowych:

1. Beneficjent zrealizował operację lub jej etap, w tym poniósł związane z tym koszty przed 
dniem złożenia wniosku o płatność obejmującego te koszty;

2. Beneficjent zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;
3. Beneficjent udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie 

kosztów kwalifikowalnych z tym związanych;
4. Beneficjent poniósł koszty od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku 

kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r.;
5. Beneficjent poniósł koszty zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, bądź w 

wyniku wyboru przez beneficjenta wykonawców poszczególnych zadań ujętych w 
zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich 
wyboru określonego w umowie;

6. Beneficjent poniósł wydatki w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, 
której wartość bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekracza 1 000,00 zł 
– w formie rozliczenia bezgotówkowego;

7. Wszystkie poniesione przez beneficjenta wydatki uwzględnione zostały w oddzielnym 
systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiednio kod 
rachunkowy.



WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LSR 2014-2020
Warunki przyznawania pomocy 

TWORZENIE LUB ROZWÓJ INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA 
LOKALNEGO PRODUKTÓW ROLNYCH (…)

Zasady wypłaty środków:

1. Wniosek o płatność składa się w terminie określonym w umowie, nie 
później jednak niż po upływie 2 lata od dnia zawarcia umowy i nie 
później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.

2. Agencja płatnicza dokonuje wypłaty środków finansowych po 
pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, w terminie:

 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność



WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LSR 2014-2020
Warunki przyznawania pomocy 

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Pomoc na operację jest przyznawana, jeżeli:

1. wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą;

2. operacja zakłada 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 jak również utrzymania miejsca pracy 
przez 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;

3. podmiotowi, który otrzymał pomoc w zakresie podejmowania 
działalności gospodarczej, pomoc na rozwój tej działalności może być 
przyznana nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia przyznania tej 
pomocy;

4. podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas 
przyznana pomoc na operację w zakresie tworzenia lub rozwoju 
inkubatorów przetwórstwa lokalnego.



WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LSR 2014-2020
Warunki przyznawania pomocy 

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UWAGA:

Jeśli suma kwot pomocy przyznanej jednemu podmiotowi na 
dotychczas realizowane operacje oraz kwoty pomocy, o przyznanie 
której właśnie się ubiega nie przekracza 25 000,00 zł – nie ma 
obowiązku utworzenia miejsca pracy.



WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LSR 2014-2020
Warunki przyznawania pomocy 

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kwoty i wielkość wsparcia:

Limit na operację: do 300 000,00 zł / beneficjenta w okresie realizacji 
Programu

Wysokość dofinansowania: 70% kosztów kwalifikowalnych

Wypłata środków: refundacja poniesionych wydatków



WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LSR 2014-2020
Warunki przyznawania pomocy 

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Warunki wypłaty środków finansowych:

1. Beneficjent zrealizował operację lub jej etap, w tym poniósł związane z tym koszty przed 
dniem złożenia wniosku o płatność obejmującego te koszty;

2. Beneficjent zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;
3. Beneficjent udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie 

kosztów kwalifikowalnych z tym związanych;
4. Beneficjent poniósł koszty od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku 

kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r.;
5. Beneficjent poniósł koszty zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, bądź w 

wyniku wyboru przez beneficjenta wykonawców poszczególnych zadań ujętych w 
zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich 
wyboru określonego w umowie;

6. Beneficjent poniósł wydatki w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, 
której wartość bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekracza 1 000,00 zł 
– w formie rozliczenia bezgotówkowego;

7. Wszystkie poniesione przez beneficjenta wydatki uwzględnione zostały w oddzielnym 
systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiednio kod 
rachunkowy.



WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LSR 2014-2020
Warunki przyznawania pomocy 

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zasady wypłaty środków:

1. Wniosek o płatność składa się 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.

2. Agencja płatnicza dokonuje wypłaty środków finansowych po 
pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, w terminie:

 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność



WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LSR 2014-2020
Warunki przyznawania pomocy 

PODNOSZENIE KOMPETENCJI OSÓB REALIZUJĄCYCH OPERACJE 
W/W ZAKRESIE

Pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie 
ubiega się jednocześnie o przyznanie pomocy na operację w zakresie 
podejmowania działalności gospodarczej, tworzenia i rozwoju 
inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych bądź 
rozwijania działalności gospodarczej oraz spełnia warunki przyznania 
pomocy w tym zakresie



WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LSR 2014-2020
Warunki przyznawania pomocy 

WSPIERANIE WSPÓŁPRACY MIĘDZY PODMIOTAMI 
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ NA OBSZARZE LSR

Pomoc jest przyznawana podmiotom, które zawarły porozumienie o 
wspólnej realizacji operacji, która ma na celu zwiększenie sprzedaży 
dóbr i usług oferowanych przez podmioty z obszaru LSR przez 
zastosowanie wspólnego znaku towarowego lub stworzenie oferty 
kompleksowej sprzedaży takich dóbr i usług.

Porozumienie jest zawierane na czas oznaczony.



WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LSR 2014-2020
Warunki przyznawania pomocy 

WSPIERANIE WSPÓŁPRACY MIĘDZY PODMIOTAMI 
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ NA OBSZARZE LSR

Dodatkowy koszt kwalifikowalny w ramach operacji:

 wynagrodzenia 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

- które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do 
osiągnięcia jej celu oraz racjonalne



WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LSR 2014-2020
Warunki przyznawania pomocy 

WSPIERANIE WSPÓŁPRACY MIĘDZY PODMIOTAMI 
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ NA OBSZARZE LSR

Kwoty i wielkość wsparcia:

Limit na operację: do 300 000,00 zł / beneficjenta w okresie realizacji 
Programu

Wysokość dofinansowania: 70% kosztów kwalifikowalnych

Wypłata środków: refundacja poniesionych wydatków



WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LSR 2014-2020
wyniki analizy SWOT

MOCNE STRONY

o bardzo dobre połączenia komunikacyjne w układzie ponadregionalnym i 
międzynarodowym (Ukraina, droga krajowa nr 12 Poznań-Kijów, droga 
krajowa nr 74 Wieluń-Zosin-Włodzimierz Wołyński; kolejowy szlak 
komunikacyjny Gdynia-Dorohusk-Odessa łączący Morze Bałtyckie z Morzem 
Czarnym);

o duży potencjał w zakresie rozwoju turystyki (w tym turystyki aktywnej) i 
turystyki wiejskiej (agroturystyki) wynikający z wysokich walorów 
przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych;

o sprzyjające warunki do rozwoju rolnictwa ekologicznego;

o szlak rowerowy „Malowniczy Wschód”;

o zbiorniki wodne wyposażone w infrastrukturę około zbiornikową;

o bogate dziedzictwo kulturowe i historyczne;

o korzystne warunki do wykorzystania OZE;



WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LSR 2014-2020
wyniki analizy SWOT

SZANSE SŁABE STRONY

o Wzrost zainteresowania turystyką aktywną;

o Wykorzystanie zasobów własnych, w tym 
naturalnych, do stymulowania rozwoju 
gospodarczego;

o Wykorzystanie obszarów wiejskich do rozwoju 
„agroturystyki” i ekoturystyki oraz produkcji 
zdrowej żywności;

o Rosnące zainteresowanie zdrowym trybem życia 
i ekologiczną żywnością;

o Rozwój energetyki odnawialnej i wzrost popytu 
na surowce do bioenergetyki;

o Rozwój zintegrowanego produktu turystycznego 
o charakterze ponadlokalnym

o Wzrost świadomości i wiedzy społeczeństwa w 
zakresie gospodarczym i społecznym;

o Współpraca międzysektorowa w zakresie 
rozwoju społeczno – gospodarczego;

o Promocja obszaru LGD

o Niewystarczająca ilość obiektów infrastruktury 
turystycznej, sportowej i rekreacyjnej;

o Brak grup producenckich;

o Słabo rozwinięta baza noclegowa i 
gastronomiczna;

o Brak zarejestrowanych tradycyjnych 
produktów lokalnych;

o Niewielkie wykorzystanie potencjału 
odnawialnych źródeł energii;

o Brak oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci 
i młodzieży w różnych przedziałach 
wiekowych;

o Niewystarczająca promocja obszaru LGD



WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LSR 2014-2020
DOBRE PRAKTYKI

Gmina Ułęż, woj. lubelskie



WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LSR 2014-2020
DOBRE PRAKTYKI

Beneficjent uruchomił park linowy o pow. 40 arów. Urządzenia zainstalowane 
zostały na 33 drzewach. Funkcjonowanie parku uzależnione jest od 
warunków atmosferycznych, dlatego jest on czynny od maja do października. 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom korzystającym z atrakcji, 
beneficjent zatrudnia profesjonalnych instruktorów.

Dzięki dofinansowaniu na terenie parku wybudowano trasy z przeszkodami o 
zróżnicowanym stopniu trudności. Trasa „Śnieżka” zbudowana została z 
myślą o najmłodszych. Znajduje się na wysokości 1,5 m nad ziemią. Trasa „K2” 
to przejście na wysokości 4,5 m przeznaczone dla młodzieży i dorosłych. 
Najbardziej zaawansowani mogą sprawdzić się na trasie „Everest”, która 
znajduje się na wysokości 9 m. Obejmuje ona przeszkody  o  wyższym  stopniu  
trudności. W ofercie ośrodka jest też trasa „Makalu”, która obejmuje ponad 
100 - metrowy zjazd specjalnymi kolejkami linowymi zwanymi tyrolkami. 

wartość całkowita: 263 276,00 zł, dofinansowanie PROW: 100 000,00 zł 



WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LSR 2014-2020
DOBRE PRAKTYKI

Gmina Dmosin, woj. łódzkie



WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LSR 2014-2020
DOBRE PRAKTYKI

Beneficjent jest rolnikiem prowadzącym własne gospodarstwo sadownicze – rozpoczął 
produkcję soków. Pilotażowa partia wyprodukowanego przez beneficjenta soku po 
testach laboratoryjnych  zaprezentowana  została  na  wystawie  Łódzkiego  Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego Bratoszewice, gdzie uzyskała wyróżnienie i dyplom w kategorii 
soki i napoje. W lutym 2011 roku sok został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych. 
Beneficjent uzyskał certyfikat Natura Food 2010,a także wiele dyplomów i wyróżnień 
na ogólnokrajowych targach i konkursach. Produkowane przez beneficjenta soki to 
głównie soki jabłkowe z dodatkiem  innych  owoców  i  warzyw  m.in.  sok  jabłkowo  -
marchwiowy, jabłkowo - aroniowy i sok jabłkowy z czarną porzeczką.

W ramach zrealizowanego projektu beneficjent zakupił kompletną linię do produkcji 
soków tłoczonych z warzyw i owoców. W jej skład wchodzi urządzenie myjące i mielące 
o wydajności do 2 000 kg/h, prasa jedno-taśmowa o mocy do 700 kg/h, urządzenie do 
pasteryzacji o wydajności 500 l/h, rozlewacz, zbiorniki ze stali szlachetnej wraz z sitem 
wiszącym o pojemności 1 000 l. Obecnie linia przetwarza około 700 kg owoców na 
godzinę.

wartość całkowita: 289 375,00 zł, dofinansowanie PROW: 100 000,00 zł 



WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LSR 2014-2020
DOBRE PRAKTYKI

INKUBATOR KUCHENNY

Stryszów, woj. małopolskie



WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LSR 2014-2020
DOBRE PRAKTYKI

Najważniejszą częścią inkubatora jest sala wyposażona w urządzenia 
dużej gastronomii oraz chłodnię, z której korzystać mogą małe firmy 
przetwórstwa spożywczego oraz lokalni rolnicy, dzięki czemu znacznemu 
obniżeniu ulegną koszty wejścia z produktem na rynek. Dzięki 
inkubatorowi kuchennemu lokalni producenci otrzymają solidne 
wsparcie, będą mogli korzystać z pomocy doradczej i technicznej, w tym 
certyfikacji swoich produktów, a także sanitarno-epidemiologicznej oraz 
promocyjnej i marketingowej przede wszystkim z mocnej oferty 
promocyjnej i marketingowej. Lokalni producenci nie będą musieli 
inwestować w urządzenia gastronomiczne, będą je wypożyczać dzięki 
temu znacząco obniżą koszty wytworzenia swoich produktów. To jest 
jeden z największych plusów w tym przedsięwzięciu.



WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LSR 2014-2020
DOBRE PRAKTYKI

INKUBATOR KUCHENNY

Miników, woj. kujawsko - pomorskie



WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LSR 2014-2020
DOBRE PRAKTYKI

Głównym celem Inkubatora są działania edukacyjne, mające pomóc  w promowaniu i 
wprowadzeniu na rynek  produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych  oraz 
prowadzenie zajęć warsztatowych. 
Inkubator kuchenny wyposażony w  urządzenia przeznaczone dla drobnych przetwórców 
produktów rolnych, firm cateringowych czy rolników, którzy mogą przygotować i przetwarzać 
swoje produkty w dobrze wyposażonych i przygotowanych do tego celu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami sanitarnymi, pomieszczeniach. W budynku inkubatora znajduje 
się m.in.: sala wykładowa, piec chlebowy, wędzarnia oraz pomieszczenie kuchenne.
Na terenie inkubatora istnieje również zaplecze pozwalające na przeprowadzanie różnego 
rodzaju szkoleń.
Inkubator oferuje:
1.Wynajem pomieszczeń pozwalający na legalne wytwarzanie produktów.
2.Szeroko rozbudowaną ofertę szkoleniową a w niej:
• przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego (m.in. legalna sprzedaż, oznakowanie, 
warunki sanitarne i weterynaryjne w przetwórstwie, HACCP),
• turystyka (kurs agroturystyczny, żywienie gości)
• marketing (reklama i promocja)
• działalność gospodarcza (zakładanie firmy, podatki, źródła finansowania)
• warsztaty praktyczne.





Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”
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