
Wsparcie na wdrażanie operacji  

w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność objętego  

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  

na lata 2014–2020 

 

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



 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska„ pośredniczy w ubieganiu się  

o środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".  

Wsparcie skierowane jest do osób/podmiotów zamieszkałych bądź prowadzących działalność na 

obszarze objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) 

Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska" na lata 2016-2023. Obszar ten obejmuje gminy: Kobiór, 

Goczałkowice - Zdrój, Miedźna, Pawłowice, Suszec, Bojszowy, Wyry, Orzesze, Bieruń, 

Ornontowice oraz Gminę Pszczyna bez miasta Pszczyna. 

Wsparcie jest przyznawane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

24 września 2015 r. 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 (Dz. U. 2017 poz. 772 z późn. zm.).  

  



Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie: 

 

1) wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w 

zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań 

innowacyjnych; 

2) rozwoju przedsiębiorczości przez podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej - w tym 

podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie; 

3) wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi 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; 

4) zachowania dziedzictwa lokalnego; 

5) rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub 

kulturalnej; 

6) promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. 



 

 

 

Wnioskodawcy zainteresowani aplikowaniem o środki będą musieli wykazać spełnienie przez dany 

wniosek zgodności z: 

Rozporządzeniem dot. PROW 2014-2020, 

Strategią Rozwoju Lokalnego (LSR), 

lokalnymi kryteriami wyboru 

oraz warunkami wyboru operacji (jeżeli zostały ujęte w ogłoszeniu – w najbliższych naborach: 

kwota i termin)  

 

 

Projekt wnioskodawcy musi zatem realizować któreś ze wskazanych w LSR przedsięwzięć, poprzez 

realizację przypisanych do niego wskaźników. 

 



 

Przedsięwzięcia 
 

P1.   Przedsiębiorcza ziemia pszczyńska – działalności gospodarcze różne 

P2.   Przedsiębiorcza ziemia pszczyńska – działalności gospodarcze – produkty/ usługi lokalne 

P3.  Przedsiębiorcza ziemia pszczyńska – rynki zbytu, sieci współpracy, marka lokalna 

P4.  Infrastruktura aktywnego wypoczynku – turystyka, rekreacja 

P5.  Oferta aktywnego wypoczynku  - działalności gospodarcze 

P6.  Sieci aktywnego wypoczynku 

P7.  Społeczność siłą rozwoju – integracja społeczna 

P8.   Społeczność siłą rodziny – wsparcie przedsiębiorcze 

P9.   Kuźnia kapitału ludzkiego i społecznego 

P10.  Lokalny eko-balans, nowa energia, dobry klimat 

P11.   Dziedzictwo lokalne ziemi pszczyńskiej - zasoby materialne, infrastruktura 

P12.  Dziedzictwo lokalne ziemi pszczyńskiej – niematerialne 

 



 

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

 

P1. PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZCZYŃSKA – DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE RÓŻNE 

 

Preferowane typy operacji: 

 

wspieranie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej poprzez dofinansowanie zakładania i 

rozwoju firm, tworzących „nowe” miejsca pracy 

 

 

 

 



 

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

 

P2. PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZCZYŃSKA – DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE – PRODUKTY/   

USŁUGI LOKALNE 

 

Preferowane typy operacji: 

 

podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczych w zakresie wytwarzania 

produktów lokalnych bądź świadczenia usług lokalnych (w tym produkty spożywcze, 

kulinarne, drobne rzemiosło, rękodzieło, działalność artystyczna) 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

 

P5. OFERTA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU  - DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE 

 

Preferowane typy operacji: 

 

podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczych oferujących lokalne usługi 

turystyczno-rekreacyjne (w tym wypożyczalnie sprzętu turystycznego i rekreacyjnego, 

obiekty wypoczynkowe, mała gastronomia, obiekty typu SPA, tężnie) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

 

P8. SPOŁECZNOŚĆ SIŁĄ RODZINY – WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZE 

 

Preferowane typy operacji: 

 

podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczych w zakresach usług wspierania 

funkcjonowania rodzin (tj. usługi opiekuńcze dla dzieci i osób zależnych, bawialnie, 

wypożyczalnie strojów, itp.), usług dla kobiet w ciąży,  usług animacyjnych, usług czasu 

wolnego dla dzieci i młodzieży: kursów językowych, tanecznych, sportowych, itp. / 

podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczych w obszarach integracji społecznej 

lub usług społecznych, w tym rehabilitacyjnych i prozdrowotnych 

 

 

 

 

 

 



 

POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

P3. PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZCZYŃSKA – RYNKI ZBYTU, SIECI WSPÓŁPRACY, MARKA 

LOKALNA 

(współpraca podmiotów na rzecz produktów lokalnych) 

 

Preferowane typy operacji: 

współpraca lokalnych firm w zakresach: 

krótkich łańcuchów dostaw, 

rozwoju rynków zbytu produktów lub usług lokalnych, 

współpraca na rzecz promocji produktów lub usług lokalnych, w szczególności poprzez 

wspólne oferty i katalogi; projekty kreujące jednolity design, wspólną promocję w mediach 

i w trakcie imprez targowo-wystawienniczych. 

 

 

 

 

 

 



 

POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

P3. PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZCZYŃSKA – RYNKI ZBYTU, SIECI WSPÓŁPRACY, MARKA 

LOKALNA 

(współpraca podmiotów na rzecz produktów lokalnych) 

 

Krótkie łańcuchy dostaw – sprzedaż produktów rolnych w lokalnym obiegu (zmniejszenie 

liczby pośredników niezbędnych do dostarczenia ostatecznemu konsumentowi produktu 

końcowego począwszy od sprzedaży bezpośredniej w gospodarstwie, przez zbiorową 

sprzedaż bezpośrednią, zakupy internetowe, żywienie zbiorowe, po dystrybucję 

do sklepów). 

 

Cel operacji - 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. 

. 

 

O pomoc nie może ubiegać się spółka cywilna!   

Można kwalifikować koszty wynagrodzenia pracowników! 

 



 

POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

P6. SIECI AKTYWNEGO WYPOCZYNKU  

 

Preferowane typy operacji: 

współpraca firm lokalnych w zakresie świadczenia usług turystycznych i rekreacyjnych 

/ promocja obszaru objętego LSR, w tym poprzez wsparcie imprez bazujących na lokalnym 

potencjale turystyczno-rekreacyjnym (np. biegi na orientację, geocaching, questy, itp.) / 

promocja obszaru poprzez opracowywanie i wydawanie, przewodników, multimediów, / 

tworzenie i promocja lokalnej marki turystycznej 

 

 

Cel operacji - 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. 

. 

O pomoc nie może ubiegać się spółka cywilna!   

Można kwalifikować koszty wynagrodzenia pracowników! 

 

 



 

POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

P7. SPOŁECZNOŚĆ SIŁĄ ROZWOJU – INTEGRACJA SPOŁECZNA 

 

 

 

 

Preferowane typy operacji: 

wzmacnianie kapitału społecznego poprzez inicjatywy rozwijające potencjał lokalnych 

społeczności oparte o wolontariat i samopomoc / inicjatywy na rzecz sieciowania 

podmiotów zaangażowanych w pracę z grupami defaworyzowanymi 

 

operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej 

 

 

 

 

 



 

POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

P9. KUŹNIA KAPITAŁU LUDZKIEGO I SPOŁECZNEGO 

(współpraca lokalna) 

 

Preferowane typy operacji: 

organizacja wydarzeń aktywizujących mieszkańców, wydarzeń opartych o wolontariat, 

podnoszących kompetencje mieszkańców (w tym cyfrowe), związanych z podnoszeniem 

wiedzy nt. obszaru, promujących partnerstwa lokalne i lokalne innowacje / wzmacnianie 

kapitału społecznego poprzez projekty na rzecz rozwoju dialogu obywatelskiego i 

międzyinstytucjonalnego, w tym partnerskie projekty międzysektorowe / wzmacnianie 

kapitału społecznego poprzez organizację imprez tematycznych, integrujących 

mieszkańców wokół wspólnych wartości, ze szczególnym uwzględnieniem imprez 

międzypokoleniowych 

 

operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej 

 

 

 

 



 

 

Forma realizacji: 

 

 

Projekty konkursowe 
(powyżej 50 tys. zł) 



 

 

 

 

 

NABORY WNIOSKÓW 
 

 Konkursy są ogłaszane od 2016 r. Łącznie przeprowadzono już  36 naborów wniosków, w 

tym dwa nabory do projektu grantowego (9 w 2016 r., 14 w 2017 r. i 13 w 2018 r.). 

 

Nabory będą przeprowadzane do roku 2020.  

 

 W grudniu 2018 r. i w styczniu 2019 r. zostaną ogłoszone nabory konkursowe w ramach 

wszystkich przedsięwzięć poza P 4, P10, P 11 i P 12. 

 

Budżet jakim LGD „Ziemia Pszczyńska" dysponuje w tym okresie programowania to kwota 

ponad 14 mln zł, w tym na projekty grantowe 700 tys. zł. 

 



Kto może ubiegać się o wsparcie? 

 

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 Strategią Rozwoju Lokalnego LSR 

(gminy: Kobiór, Goczałkowice - Zdrój, Miedźna, Pawłowice, Suszec, Bojszowy, Wyry, Orzesze, 

Bieruń, Ornontowice oraz Gmina Pszczyna bez miasta Pszczyna), 

d) miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą znajduje się na 

obszarze wiejskim objętym LSR, w przypadku gdy podmiot wykonuje działalność gospodarczą; albo 

2. osobą prawną, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym 

LSR, albo 

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, 

 

•  który posiada numer identyfikacyjny nadany przez ARIMR, 

 



Kto może ubiegać się o wsparcie? 

 

 

Pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ubiegający się o wsparcie wykaże, że: 

a)    posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, 

którą zamierza realizować, lub 

b)   posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub 

c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza 

realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub 

d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza 

realizować. 

 

 

 

 
Warunki te nie dotyczą osób podejmujących działalność gospodarczą 

 



Zasady przyznawania wsparcia 

 

Pomoc będzie przyznawana jeżeli: 

• operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a realizacja projektu nastąpi w terminie 2 

lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.; 

• operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze 

wiejskim objętym LSR, 

• inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na 

nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o 

przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada 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. 

• minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych, 

• realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych, 

• koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych, 

• została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej uzyskanie 

jest wymagane przez odrębne przepisy. 

 



Zasady przyznawania wsparcia 

 

 

Wniosek o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio do LGD, w terminie wskazanym w 

ogłoszeniu. 

 

Postępowanie w sprawie o przyznanie pomocy prowadzi zarząd województwa. 

 

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w 

ramach oceny prowadzonej przez Radę LGD z zastosowaniem kryteriów wyboru operacji 

określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu.  



Zasady przyznawania wsparcia 

 

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 300 tys. złotych na jednego beneficjenta. 

 

Wysokość pomocy przyznanej na jedną operację nie może przekroczyć 300 tys. złotych. 

Pomoc będzie przyznawana zgodnie z LSR w wysokości nie wyższej niż: 

70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, 

95% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku: 

podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej,  

organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą (w zakresach, które nie są 

związane z przedsiębiorczością) 

63,63% kosztów kwalifikowalnych  - w przypadku jednostki sektora finansów publicznych. 

 

Wysokość premii  na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi dokładnie 50 tys. złotych. 



Zasady przyznawania wsparcia 

 

ograniczenia kwoty pomocy w najbliższych naborach dla przedsiębiorców: 

 

Przedsięwzięcie nr 1 - 150 000,00 zł na operację 

 

Przedsięwzięcie nr 2 - 104 500,00 zł na operację 

 

Przedsięwzięcie nr 3 - 78 800,00 zł na operację 

 

Przedsięwzięcie nr 5 - 150 000,00 zł na operację 

 

Przedsięwzięcie nr 8 - 154 900,00 zł na operację 

 



Zasady przyznawania wsparcia 

 

   Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały: 

1) poniesione: 

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

1 stycznia 2014 r., 

b) w ciągu 2 lat od dnia zawarcia umowy (zgodnie z ogłoszeniem o naborze – w najbliższych 

naborach dot. przedsiębiorczości do 30.06.2021 r.), 

c) 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; 

2) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano 

odpowiedni kod rachunkowy, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie 

zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu udostępnionym przez 

samorząd województwa, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do 

prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

 

Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest 

weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową. 

Pomoc ma charakter pomocy de minimis. 

 



Zasady przyznawania wsparcia 

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się następujące koszty dotyczące operacji: 

1) ogólne (związane z wydatkami dot. budowy, nabycia nieruchomości, maszyn, takie jak honoraria 

architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia 

środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności), 

2) zakupu robót budowlanych lub usług, 

3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub 

wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych, 

4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 

5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, (w projektach dotyczących zachowania dziedzictwa 

również używanych - eksponaty), 

6) zakupu nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych 

przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, 

7) zakupu nowych rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów, 

8) podatku od towarów i usług (VAT), z wyjątkiem podatku, który można odzyskać na mocy 

prawodawstwa krajowego VAT, 

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

 

- NIE KWALIFIKUJE SIĘ BIEŻĄCYCH KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI 



Zasady przyznawania wsparcia 

 Wyłącznie w projektach wspierania współpracy między podmiotami  wykonującymi 

działalność gospodarczą do kosztów kwalifikowanych zalicza się również koszty 

wynagrodzeń . 

 

 

Przy ustalaniu wysokości pomocy: 

koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych 

kosztów kwalifikowalnych operacji, 

koszty zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30% 

pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne. 
 

(nie dotyczy podejmowania działalności gospodarczej) 

 

  

 

  



Zasady przyznawania wsparcia 

 

Beneficjent zobowiązuje się między innymi do: 

 

 zapewnienia trwałości operacji do dnia, w którym upłyną: 

• 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej - w przypadku osób podejmujących działalność 

gospodarczą, 

• 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej – w przypadku przedsiębiorców, 

• 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej – w przypadku pozostałych podmiotów, 

 

przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat 

od dnia wypłaty płatności końcowej; 

 

zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w 

zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji - w przypadku, gdy do ich wyboru nie mają 

zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych, a wartość danego zadania ujętego w 

zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza 30 tys. euro netto, (zobowiązanie nie 

dotyczy osób podejmujących działalność gospodarczą). 

 

 



Zasady przyznawania wsparcia – rozwój przedsiębiorczości 

 

Wsparcie może zostać udzielone, jeżeli operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana 

zgodnie z biznesplanem (w projektach związanych z rozwojem przedsiębiorczości). 

Biznesplan, zawiera co najmniej: 

1) opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy; 

2) wskazanie celów pośrednich i końcowych, w tym zakładany ilościowy i wartościowy poziom 

sprzedaży produktów lub usług 

3) informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot ubiegający się o 

przyznanie pomocy niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować; 

4) wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy; 

5) planowany zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych. 

 

Zobowiązania beneficjenta obejmują m. in.: 

• 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; 

• osiągnięcia wskaźników realizacji celu operacji w określonym terminie. 

 

 

 



Zasady przyznawania wsparcia – rozwój przedsiębiorczości 

 

Pomoc na operację nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji 

jest sklasyfikowana 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 oraz motocykli; 

10) transport lotniczy i kolejowy; 

11) gospodarka magazynowa. 



Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

 

O pomoc może ubiegać się podmiot który: 

 ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR, 

 nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że 

podejmuje działalność gospodarczą określoną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja 

napojów, 

• w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie 

wykonywał działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, 

• któremu nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie. 



Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

 

Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej i jej wykonywanie do 

dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz 

• 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 

• 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. 

 

 



Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

 

Wysokość premii  na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi dokładnie 50 tys. złotych 

Pomoc jest wypłacana w dwóch transzach: 

• pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli 

beneficjent: 

a) podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, 

b) zgłosił się do ubezpieczenia społecznego,  

c) uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana odrębnymi przepisami; 

• druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja 

została zrealizowana zgodnie z biznesplanem, a beneficjent poniósł koszty na działania niezbędne 

do osiągnięcia celów określonych w biznesplanie, w wysokości przyznanej pomocy. 

 



Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

 

Wniosek o płatność pierwszej transzy pomocy beneficjent składa w terminie 3 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy, a wniosek o płatność drugiej transzy - po spełnieniu warunków wypłaty drugiej 

transzy, 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. 



Rozwój działalności gospodarczej 

 

Pomoc będzie przyznawana jeżeli: 

• 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, 

oraz nadal wykonuje tę działalność, 

• podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo (mniej niż 50 

pracowników, obrót lub roczna suma bilansowa poniżej10 milionów EUR), 

• 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 

• nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności 

gospodarczej, (tj. premia na otwarcie działalności ze środków PROW) albo upłynęło 2 lata od dnia 

przyznania podmiotowi tej pomocy 

• nie została mu dotychczas przyznana pomoc na tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa 

lokalnego produktów rolnych 



 

 

Dokumentacja konkursowa będzie dostępna na stronie: 

 

http://www.lgdziemiapszczynska.pl/konkursy 



 

 
Dziękujemy za uwagę 

 

  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska" 

ul. 3. Maja 11 

43- 200 Pszczyna 

 

tel./fax   32 210 02 12 

 

 www.lgdziemiapszczynska.pl 

 

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


