
Zasady otrzymania  wsparcia 

 

Kto może starać się o pomoc: 
 

1. Osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki: 

 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 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016r. poz.1829, 1948, 

1997 i 2255 oraz z 2017r. poz.460), 

 miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze 

wiejskim objętym LSR- w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, 

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

gospodarczej. 

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.  

O pomoc może ubiegać się podmiot, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów 

o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności. 

 

Główne warunki otrzymania wsparcia finansowego dla nowych podmiotów 

gospodarczych 

1) Kwota wsparcia to 50 000 zł; 

2) 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) (Dz. U. poz. 1885 oraz 

z 2009 r. poz. 489) 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, 

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

3) 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 do 

dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty 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 utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia,  

w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej; 

4) Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji: 

a) mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1, 

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

budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim 

objętym LSR; 

5) Biznesplan, który jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o przyznanie pomocy musi być  

racjonalny i uzasadniony zakresem operacji,  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. 

1. Środki w Premiach wypłacane są w dwóch transzach: 

 I transza- 80% przyznanej kwoty pomocy (40 tys. zł), 

 II transza- 20%  przyznanej kwoty pomocy (10 tys. zł); 

2. Warunki jakie trzeba spełnić przed wypłatą transz: 

 założenie działalności gospodarczej, zgłoszenie do ZUS, uzyskanie pozwoleń i innych decyzji 

wymaganych do realizacji inwestycji objętych wsparciem np. zaświadczenie o wpisie do 

Ewidencji innych obiektów, o których mowa w art. 38 ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.  

o usługach turystycznych, decyzja określająca kategorię obiektu hotelarskiego, nadana na 

podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych, opinie 

wydawane przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego, ostateczne pozwolenie wodnoprawne, 

jeżeli dla robót wymagana była decyzja o zatwierdzeniu prac geologicznych, decyzja wydana 

przez Powiatowego Lekarza Weterynarii (przed wypłatą pierwszej transzy), 

 zrealizowanie operacji zgodnie z biznesplanem np. dokumenty potwierdzające utworzenie 

miejsca pracy, dokumenty potwierdzające rzeczową realizację biznesplanu- kopie : faktur lub 

dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, umowy sprzedaży, protokoły odbioru 

robót/montażu/rozruchu maszyn i urządzeń, dokumentację zdjęciową (przed wypłatą drugiej 

transzy); 

3. Zobowiązania z biznesplanu, które należy spełnić: osiągnięcie  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; 

4. Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem; 

5. Koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych; 

6. Operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego 

zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta 

kosztów kwalifikowalnych 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 r. 

Główne warunki otrzymania wsparcia finansowego dla istniejących 

działalności gospodarczych 

1) Kwota wsparcia to  nie więcej niż 50 000 zł; 

2) Poziom dofinansowania do 70 % kosztów kwalifikowalnych;  

3) Podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia 

wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność 

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

działalności gospodarczej, oraz nadal wykonuje tę działalność; 

4) 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 miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji 

operacji, do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej; 

5) Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na 

operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a albo upłynęło co najmniej 2 lata od 

dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na operację w zakresie podejmowania działalności 

gospodarczej; 

6) Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na 

operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b lub w ramach poddziałania, o którym 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy 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 - 

w przypadku ubiegania się o przyznanie tej pomocy przez podmiot, który wykonuje 

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. 

W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności 

gospodarczej w formie spółki cywilnej, warunki określone w pkt 3, 5 i 6 powinny być 

spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki. Warunek, o którym mowa w pkt 3, jest 

spełniony, jeżeli każdy ze wspólników spółki cywilnej wykonywał działalność gospodarczą  

w formie spółki cywilnej lub we własnym imieniu przez okres wskazany w pkt 3 oraz nadal 

wykonuje tę działalność. 

7) Przepisu w pkt 4 nie stosuje się w przypadku, gdy suma kwot pomocy przyznanej jednemu 

podmiotowi na dotychczas realizowane operacje oraz kwoty pomocy, o której przyznanie 

podmiot ten ubiega się za realizację danej operacji, nie przekracza 25 tys. złotych. 

8) Utworzenie miejsca pracy w wyniku realizacji danej operacji nie może być uznane za 

spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 4, w odniesieniu do innej operacji. 

9) Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem; 

10) Osiągnięcie 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; 



11) Pomoc na operację w zakresie rozwijania działalności gospodarczej przyznawana jest  

w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych. Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji, 

jeżeli zostały poniesione: 

 od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych od dnia  

1 stycznia 2014r. 

 zgodnie z przepisami: 

o zamówieniach publicznych -w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie, 

o ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich  

 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich  w ramach PROW na lata 2014-2020 określającymi konkurencyjny tryb wyboru 

wykonawcy i przepisami wydanymi na podstawie  art.43 a ust. 6 tej ustawy- w przypadku gdy 

te przepisy mają zastosowanie, 

 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. 

12) 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 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; 

 

Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane, jeżeli beneficjent: 

1) Zrealizował operację lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi  

w rozporządzeniu, w umowie oraz w innych przepisach dotyczących inwestycji 

objętych operacją, w tym poniósł związane z tym koszty, nie później niż do dnia 

złożenia wniosku o płatność; 

2) Zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie; 

3) Udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienia kosztów 

kwalifikowalnych z tym związanych. 

 


