
APLIKOWANIE O ŚRODKI W RAMACH 

PODEJŚCIA LEADER ZA POŚREDNICTWEM 

LGD „ZIEMIA PSZCZYŃSKA” 

 tworzenie miejsca pracy np. „dla siebie”  

(wymóg utworzenia min. 1 miejsca pracy  

w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne)  

i utrzymanie go co najmniej 2 lata od dnia 

wypłaty płatności końcowej;  

 kwota dofinansowania z PROW 2014-2020  

– 50 tyś zł. (tzw. premia), 70% kwoty  

wypłacane po podpisaniu umowy, 30% po 

rozliczeniu wniosku; 
 koszty stają się kwalifikowane od dnia  

zawarcia umowy o przyznanie pomocy, przed 

umową możliwość ponoszenia jedynie  

kosztów ogólnych  - max 10% pozostałych 

kosztów kwalifikowanych (np.: honoraria  

architektów, studia wykonalności,  
możliwość ich ponoszenia od 1.01.2014 r.); 

 podmiot ubiegający się o wsparcie nie  

podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników  

z mocy ustawy i w pełnym zakresie (wyjątek 

podjęcie działalności w zakresie produkcji  

artykułów spożywczych i produkcji napojów); 
 w okresie 2 lat poprzedzających dzień złoże-

nia wniosku o przyznanie pomocy podmiot 

ubiegający się o pomoc nie wykonywał  

działalności gospodarczej (nie był wpisany do 

CEIDG lub KRS) i nie została mu dotychczas 

przyznana pomoc na operację w tym  

zakresie. 

STOWARZYSZENIE LGD  

„ZIEMIA  PSZCZYŃSKA” 

ul. 3 maja 11, 43-200 Pszczyna 

tel.: 32/210 02 12 

biuro@lgdziemiapszczynska.pl 

www.lgdziemiapszczynska.pl 

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Europejski Fundusz Rolny  
na rzecz  

Rozwoju Obszarów Wiejskich 



ROZWINIĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 obowiązek utworzenia co najmniej 1 miejsca pracy 

(w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne)  

i utrzymanie go min. 3 lata od dnia wypłaty płatno-

ści końcowej;  

 kwota dofinansowania z PROW 2014-2020  

– max. 300 tyś zł., refundacja kosztów (!) 70% 

kwoty kosztów kwalifikowalnych wypłacane po  

rozliczeniu wniosku; 

 koszty stają się kwalifikowane od dnia  

zawarcia umowy o przyznanie pomocy, przed 

umową możliwość ponoszenia jedynie kosztów 

ogólnych  - max 10% pozostałych kosztów kwali-

fikowanych (np.: honoraria architektów, studia  

wykonalności, możliwość ich ponoszenia  

od 1.01.2014 r.); 

 możliwość ubiegania się o zaliczkę w wysokości 

do 50 % przyznanej kwoty pomocy. 

KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH: 
 koszty ogólne (max 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych); 

 zakupu robót budowlanych lub usług; 

 zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji  

lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych; 

 najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości; 

 zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie: zachowanie dzie-

dzictwa lokalnego, również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty;  

 zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych 

do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą -> koszty te nie mogą przekraczać  

30 % pozostałych kosztów kwalifikowanych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne; 

 zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5 i 6, w tym materiałów; 

 wynagrodzenia i innych świadczeń, 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 pracowników – w przypadku operacji  

w zakresie:  

-   tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych; 

- wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą  

na obszarze wiejskim objętym LSR (w ramach krótkich łańcuchów dostaw, w zakresie 

świadczenia usług turystycznych, w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług  

lokalnych). 

 podatku 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. 

Katalog dot. wszystkich  

zakresów wsparcia  

w ramach LEADER’a   

w okresie programowania  

PROW 2014-2020 


