
Spotkanie informacyjne dla Potencjalnych 

Beneficjentów

Działania w ramach „Wdrażania LSR”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Prezentacja opracowana przez pracowników biura LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, współfinansowana 

jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER”, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-2020



Podstawa prawna UE:

 Art. 32-35 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1303/2013 (rozporządzenie ramowe)

 Art. 42-44 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1305/2013 (rozporządzenie EFRROW)



Prawo krajowe:
1. Ustawa z dnia 20.02.2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 349) tzw. 
Ustawa ROW 

2. Ustawa z dnia 20.02.2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 
społeczności (Dz. U. poz. 378)  tzw. Ustawa RLKS

3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych 
warunków przyznawania oraz wypłaty 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  

4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. 
zmieniające rozporządzenie 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.



Prawo krajowe:

1. Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach finansowania 

realizacji programów zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. 

U. poz. 1146)

2. Ustawa z dnia 27 maja 2015r. o finansowaniu wspólnej 

polityki rolnej (Dz.U. poz. 1130).



Kto może starać się o przyznanie pomocy w ramach 

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020? 

 O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

1. Osobą fizyczną, jeżeli:

 jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

 jest pełnoletnia,

 ma miejsce zamieszkania na terenie wiejskim objętym LSR –
w przypadku, gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej,

 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. 



Wsparcie na wdrażanie LSR – c.d.

2. Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, 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, 

4. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka cywilna – określone wyżej 

warunki muszą być spełnione przez wszystkich wspólników.

5. W przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą (do których 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 2.07.2004r. o swobodzie działalności 

gospodarczej) – przedsiębiorstwo musi spełniać definicję mikro lub małego 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów rozp. Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 

2014 r. nr 651/2014.



Rodzaje działań i środki do 

rozdysponowania:

1. Podejmowanie działalności gospodarczej –
1 305 000,00zł

2. Rozwijanie działalności gospodarczej-1 800 000,00zł

3. Projekty grantowe-1 350 000,00zł

4. Inkubator przetwórstwa lokalnego- 450 000,00zł

5. Krótkie łańcuchy żywnościowe- 45 000,00zł

6. Projekty inwestycyjne- 2 160 000,00zł

7. Projekty własne (projekt realizuje  LGD w przypadku braku 
zainteresowania projektem innych podmiotów)-

90 000,00zł

Łącznie: 7 200 000,00 zł



Koszty kwalifikowalne (koszty można ponosić po podpisaniu 

umowy):

1. Ogólne (w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów 

kwalifikowalnych operacji, w tym przypadku koszty mogą być poniesione od 

dnia 1.01.2014r.),

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 dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

5. Zakup nowych maszyn lub wyposażenia (dopuszczalny zakup używanych 

maszyn lub wyposażenia, stanowiącego eksponaty – w przypadku operacji w 

zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego).



Koszty kwalifikowalne – c.d.:
6. Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych 
przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą (wysokość 
nieprzekraczająca 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji 
pomniejszonych o koszty ogólne)

7. Zakup rzeczy innych niż w punktach 5 i 6, w tym materiałów,

8. Wynagrodzenia i inne świadczenia, o których mowa w Kodeksie Pracy – tylko w 
przypadku działań: Inkubator przetwórstwa lokalnego i Krótkie łańcuchy 
żywnościowe

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

 Operacja będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, wniosek o płatność 
końcową złożony w terminie 2 lat od dnia podpisania umowy, lecz nie później 
niż do dnia 31.12.2022r.

 Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej 
własnością lub współwłasnością podmiotu lub podmiot posiada 
udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością 



Podejmowanie działalności gospodarczej:

 Beneficjenci: osoby fizyczne podejmujące działalność gospodarczą

DOFINANSOWANIE:

 80 000,00 zł

 Maksymalnie 100% kosztów kwalifikowalnych

 Płatność zryczałtowana - premia dla przedsiębiorców:

 pierwsza transza: 80% kwoty przyznanej pomocy, a wniosek o płatność pierwszej 
transzy beneficjent składa w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

 druga transza: 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja 
została zrealizowana zgodnie z biznesplanem, a wniosek 
o płatność drugiej transzy należy złożyć w terminie określonym w umowie,

 Operacja zakłada:

 utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne,

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



Warunki dla Podejmowania działalności gospodarczej:

 Wnioskodawca nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy 
ustawy i w pełnym zakresie - dotyczy osób fizycznych podejmujących 
działalność gospodarczą w zakresie innym niż działalność sklasyfikowana wg 
PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów

 Wnioskodawca w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o 
przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której 
stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej2 , w 
szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej 

 Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do 
której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej2, i 
jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności 
końcowej

 Biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, a 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



Warunki dla Podejmowania działalności gospodarczej –

c.d:

 Operacja zakłada zgłoszenie Wnioskodawcy 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 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

 Założenie działalności po podpisaniu umowy z Samorządem Województwa



Rozwijanie działalności gospodarczej:

 Beneficjenci: przedsiębiorcy

 DOFINANSOWANIE:

 200 000,00 zł

 Refundacja 50% lub 70% kosztów kwalifikowalnych

 Operacja zakłada:

 utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy 
w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (refundacja 50%); dwa miejsca pracy 
lub więcej w tym co najmniej jedno miejsce pracy dla osoby z grupy 
defaworyzowanej (refundacja 70%)

 utrzymanie miejsca pracy, przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności 
końcowej.

 Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas 
przyznana pomoc na operację z zakresie podejmowania działalności 
gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia jej przyznania.



Warunki dla Rozwijania działalności gospodarczej:

 Wnioskodawca 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 o swobodzie działalności 

gospodarczej

 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



Inkubator przetwórstwa lokalnego:

 450 000,00 zł

 Dofinansowanie na poziomie 100% kosztów kwalifikowalnych,

 Z informacji dostępnych LGD wynika, iż Wnioskodawcy nie została dotychczas 

przyznana pomoc na operację w zakresie Podejmowania lub rozwijania 

działalności gospodarczej, której przedmiotem jest działalność gospodarcza 

sklasyfikowana wg PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja 

napojów

 Operacja zakłada korzystanie z infrastruktury inkubatora przetwórstwa 

lokalnego przez  podmioty inne niż Wnioskodawca

 Biznesplan nie zakłada osiągania zysków z działalności prowadzonej w ramach 

inkubatorów, w przypadku gdy operacja będzie realizowana w zakresie 

określonym § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia3 oraz polega wyłącznie na 

tworzeniu lub rozwijaniu ogólnodostępnych i niekomercyjnych inkubatorów



 Podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w 

zakresie: Podejmowania i rozwijania działalności 

gospodarczej oraz Inkubatorów przetwórstwa lokalnego  -

możliwość szkoleń w przypadku jednoczesnego ubiegania 

się o przyznanie pomocy w wyżej wymienionych 

działaniach.



Krótkie łańcuchy żywnościowe:

 45 000,00 zł

 Dofinansowanie na poziomie 90 % kosztów kwalifikowalnych

 Wnioskodawcy  wspólnie ubiegający się o pomoc wykonują działalność 

gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR

 Wnioskodawcy  wspólnie ubiegający się o pomoc zawarli, na czas oznaczony, 

porozumienie o wspólnej realizacji operacji

 Operacja ma na celu zwiększenie sprzedaży dóbr lub usług oferowanych przez 

podmioty z obszaru wiejskiego objętego LSR przez zastosowanie wspólnego 

znaku towarowego lub stworzenie oferty kompleksowej sprzedaży takich dóbr 

lub usług 

 Wnioskodawcy wykonujący działalność gospodarczą  wspólnie ubiegają się o 

pomoc: w ramach krótkich łańcuchów dostaw



Projekty inwestycyjne:

 Dofinansowanie na poziomie 90% kosztów kwalifikowalnych,

 Dofinansowanie dla jednostek sektora finansów publicznych wynosi 63,63% 

kosztów kwalifikowalnych.

 Operacja dotyczy budowy lub przebudowy infrastruktury

 Budowana i przebudowywana infrastruktura będzie miała ogólnodostępny i 

niekomercyjny charakter

 Operacja dotyczy budowy lub przebudowy infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej lub kulturalnej

 Operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej

 Beneficjenci: osoby fizyczne, organizacje społeczne, jednostki sektora 

finansów publicznych, osoby prawne, podmioty ekonomii społecznej, kościoły 

i związki wyznaniowe



Projekty grantowe:

 LGD planuje zrealizować 5 projektów grantowych każdy na kwotę 

270 000,00 zł

Zakres tematyczny grantów:

1. Lokalne dziedzictwo kulturowe 

2.Mała infrastruktura sportowo-rekreacyjna 

3.Publikacje z obszaru historii, kultury i promocji walorów obszaru 

4.Podnoszenie kompetencji społeczności lokalnych 

5.Kształtowanie postaw i podnoszenie wiedzy lokalnych społeczności w 

zakresie ochrony środowiska lub przeciwdziałania zmianom klimatu



Projekty grantowe: 

 Beneficjenci: osoby fizyczne, organizacje społeczne, jednostki sektora 
finansów publicznych, osoby prawne, podmioty ekonomii społecznej, kościoły 
i związki wyznaniowe

DOFINANSOWANIE:

 5 000,00 zł – 50 000,00 zł zł

 Dofinansowanie na poziomie 90% kosztów kwalifikowalnych,

 Dofinansowanie dla jednostek sektora finansów publicznych wynosi 63,63% 
kosztów kwalifikowalnych.

 Limit 100 000,00 zł na jednego Grantobiorcę

 Grantobiorca, realizujący zadanie w ramach projektu grantowego nie 
wykonuje dzialaności gospodarczej (wyjątek stanowi Grantobiorca, który 
zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał 
jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła. Może on wykonywać 
działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielany 
grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności ale jest związana z 
przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej Grantobiorcy)



Projekty grantowe – c.d.:

Grantobiorca, realizujący zadanie w ramach projektu grantowego:

 posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze 

podobnym do zadania, które zamierza realizować, lub

 posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu zadania, które zamierza 

realizować, lub

 posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu zadania, które 

zamierza realizować, jeżeli jest osoba fizyczną, lub

 wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu zadania, które 

zamierza realizować



Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

 GODZINY PRACY BIURA: 

Pn- Pt. 7.30-15.30

 KONTAKT: 

ul. Jana Długosza 36(budynek Zespołu Szkół) 

32-091 Raciborowice

 Tel. 12 346 43 12, 664 067 821; 

 e-mail:info@koronakrakowa.pl; 

 www.koronakrakowa.pl



Dziękujemy za uwagę!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Prezentacja opracowana przez pracowników biura LGD Stowarzyszenie Korona 

Północnego Krakowa, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 

poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-

2020


