
APLIKOWANIE O ŚRODKI W RAMACH 

PODEJŚCIA LEADER ZA POŚREDNICTWEM 

LGD „ZIEMIA PSZCZYŃSKA” 

 podjęcie we  własnym imieniu działalności gospodar-

czej, do której stosuje się przepisy ustawy  o swobo-

dzie działalności gospodarczej i jej wykonywanie do 

dnia, w  upłynie 2 lata od dnia  płatności końcowej 

oraz 

 zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie 

pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń 

rentowych i ubezpieczenia wypadkowego, na podsta-

wie 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 prze-

liczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uza-

sadnione 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; 

 kwota dofinansowania w ramach środków LGD  

z PROW 2014-2020 – 50 tyś zł. (tzw. premia), 80% 

kwoty wypłacane po podpisaniu umowy, 20% po rozli-

czeniu 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 działal-

ności w zakresie produkcji artykułów spożywczych lub 

produkcji napojów); 

 w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wnio-

sku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się  

o pomoc nie wykonywał działalności gospodarczej  

(nie był wpisany do CEIDG) i nie została mu dotych-

czas przyznana pomoc na operację w tym zakresie,  

tj. premia. 
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ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa  inwestująca w obszary wiejskie” 

UWAGA! 

Osoba musi mieć miejsce za-

mieszkania na obszarze wiej-

skim objętym strategią LGD 



ROZWINIĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 obowiązek utworzenia co najmniej 1 miejsca pracy (w przeliczeniu na pełne 

etaty średnioroczne) - jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji,  

a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrud-

niona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, 

utrzymanie miejsca pracy min. 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;  

 kwota dofinansowania z PROW 2014-2020 – max. 300 tyś zł., refundacja 

kosztów (!) do 70% kwoty kosztów kwalifikowalnych, środki wypłacane po 

rozliczeniu wniosku; 

 minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż  

50 tys. złotych;  

 koszty stają się kwalifikowalne od dnia zawarcia umowy o przyznanie  

pomocy, przed umową możliwość ponoszenia jedynie kosztów ogólnych  - 

max 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych (np.: honoraria architek-

tów, studia wykonalności, możliwość ich ponoszenia od 1.01.2014 r.). 

Operacja musi zostać zrealizowana w terminie najpóźniej 2 lat od dnia za-

warcia umowy; 

 miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodar-

czą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  

Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju 

Lokalnego (LSR).  

 beneficjenta programu dotyczy obowiązek zachowania konkurencyjnego try-

bu wyboru wykonawców określonego w umowie (konkurencyjnego trybu nie 

stosuje się do kosztów ogólnych poniesionych przed dniem zawarcia umo-

wy), w przypadku gdy wartość danego zadania ujętego w zestawieniu  

rzeczowo-finansowym operacji przekracza 20 tys. złotych netto,  

 beneficjent zobowiązuje się także do osiągnięcia co najmniej 30% zakłada-

nego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży pro-

duktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności  

- UWAGA! zależność ta dotyczy także PREMII na rozpoczęcie działalności.  

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 dziedzictwa lokalne-

go, 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 kwalifiko-

wanych 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), jeżeli nie ma możliwości jego odzyskania. 

KOSZTY te muszą być 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 

UWAGA! 
w okresie 3 lat poprzedza-

jących dzień złożenia wnio-

sku o przyznanie pomocy, 

podmiot wykonywał łącznie 

przez 365 dni działalność 

gospodarczą, do której 

stosuje się przepisy ustawy 

o swobodzie działalności 

gospodarczej oraz nadal 

wykonuje tę działalność. 

O pomoc może ubiegać się 

mikro lub małe przedsię-


