
Warunki i zasady ubiegania się o 
wsparcie w ramach poddziałania 

19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach SRL objętego 

PROW 2014-2020” 
Premia na rozpoczęcie działalności 

pozarolniczej 



Kto może ubiegać się o pomoc? 

• Osoba fizyczna jeżeli: 

– Jest obywatelem państwa członkowskiego UE 

– Jest pełnoletnia 

– Zamieszkuje na obszarze wiejskim objętym 
Lokalną Strategią rozwoju LGD  „Kraina Nafty” 



Koszty kwalifikowane 

Pomoc na operację jest przyznawana jeżeli 

planowane koszty operacji mieszczą się w 

poniższym zakresie: 

• ogólne, 

• zakupu robót budowlanych lub usług, 

• zakupu lub rozwoju oprogramowania 

komputerowego oraz zakupu patentów, licencji 

lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich 

praw majątkowych lub znaków towarowych, 



Koszty kwalifikowane 

• zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, 

• zakupu środków transportu, z wyłączeniem 
zakupu samochodów osobowych 
przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób 
łącznie z kierowcą 

• Najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia  lub 
nieruchomości 

• Podatku od towarów i usług VAT, które są 
uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do 
osiągnięcia jej celu oraz racjonalne 



Koszty kwalifikowane 

• Kosztem kwalifikowalnym mogą być koszty 
związane z podnoszeniem kompetencji 
wnioskodawcy 

Pomoc przyznawana jest w wysokości 100 000 zł 
na operację  

Wnioskodawca nie może wnioskować o mniejszą 
kwotę. W przeciwnym razie wniosek  zostanie 
odrzucony podczas oceny przez Radę LGD 



Warunki ubiegania się o wsparcie 

Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy: 

- Nie podlega ubezpieczeniu społecznemu 
rolników KRUS z mocy ustawy i w pełnym 
zakresie, chyba, że podejmuje działalność 
gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach 
Rozporządzenia RM z dn. 24.12.2007 w 
sprawie PKD, jako produkcja artykułów 
spożywczych lub produkcja napojów 

 

 



Warunki ubiegania się o wsparcie 

• W okresie 2 lat licząc od dnia złożenia wniosku 
nie prowadził działalności gospodarczej, tzn. 
nie był wpisany do CEiDG lub KRS i nie została 
mu przyznana pomoc w tym zakresie 



Warunki ubiegania się o wsparcie 

Operacja zakłada założenie we własnym imieniu 
działalności gospodarczej i jej wykonywanie do 
dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty 
płatności końcowej, a także: 

- Zgłoszenie ubiegającego się o pomoc do 
ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń 
rentowych oraz ubezpieczenia wypadkowego i 
podleganie tym ubezpieczeniom przez 2 lata 
od dnia wypłaty płatności końcowej 

 



Warunki ubiegania się o wsparcie 

- Utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie, gdy 
jest to uzasadnione zakresem realizacji 
operacji 

- Zatrudnienie osoby, dla której zostało 
utworzone miejsce pracy na podstawie 
umowy o pracę 

- Utrzymanie utworzonych miejsc pracy 2 lata 
od dnia wypłaty płatności końcowej 



Warunki ubiegania się o wsparcie 

Samozatrudnienie- w przypadku osób fizycznych 
podejmujących działalność gospodarczą we 
własnym imieniu- jest możliwe pod 
warunkiem wykonywania działalności 
gospodarczej przez 2 lata licząc od dnia 
wypłaty płatności końcowej 



Warunki ubiegania się o wsparcie 

W przypadku gdy o pomoc ubiega się podmiot 
będący spółką kapitałową w organizacji pomoc 
jest przyznawana, jeżeli ten podmiot uzyska 
osobowość prawną do dnia zawarcia umowy.  



Pozostałe warunki ubiegania się  
o pomoc 

- Podmiotowi ubiegającemu się o pomoc został 
nadany nr identyfikacyjny w trybie przepisów 
o krajowej ewidencji producentów. 

- Koszty operacji nie są finansowane z udziałem 
innych środków publicznych 

- Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i jest 
prowadzona zgodnie z biznesplanem 

- Realizacja operacji nie jest możliwa bez 
udziału środków publicznych 

 



Warunki ubiegania się o wsparcie 

• Biznesplan-powinien być racjonalny 

 i uzasadniony zakresem operacji. 

• Koszty planowane do poniesienia powinny 
odpowiadać wartości rynkowej  

• Suma kosztów planowana do poniesienia nie 
powinna być niższa niż 75% kwoty, jaką można 
przyznać na tę operację 



Pozostałe warunki ubiegania się  
o pomoc 

 - operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 
etapach 

- Wykonanie zakresu rzeczowego  zgodnie z 
zestawieniem rzeczowo-finansowym 

- Złożenie wniosku o płatność nastąpi w 
terminie 2 lat od podpisania umowy, lecz nie 
później niż do 31.12 2022 



Pozostałe warunki ubiegania się  
o pomoc 

-  operacja , która obejmuje koszty inwestycyjne, 
zakłada realizację inwestycji na obszarze 
wiejskim objętym LSR 

- realizacja inwestycji na nieruchomości własnej 
lub będącej współwłasnością osoby 
ubiegającej się o pomoc lub podmiot posiada 
prawo do dysponowania nieruchomością na 
cały okres trwania zobowiązania  



Wypłata pomocy 

Pomoc wypłacana jest w 2 transzach: 

I transza – pomoc obejmuje 80 % kwoty przyznanej 
pomocy i jest wypłacana jeżeli beneficjent : 

- Podjął działalność gospodarczą we własnym 
imieniu 

- Zgłosił się do ubezpieczenia społecznego 

- Uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, 
jeżeli są wymagane względem danej działalności 



Wypłata pomocy 

II transza pomocy- to 20 % kwoty przyznanej 
pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została 
zrealizowana zgodnie z biznesplanem 

Wniosek o płatność I transzy pomocy 
wnioskodawca składa w terminie miesiąca od 
dnia zawarcia umowy, a wniosek o płatność 
drugiej transzy- po zakończeniu realizacji 
operacji, w terminie określonym w umowie, nie 
później jednak niż po upływie 2 lat od dnia 
zawarcia umowy 



Zobowiązania beneficjenta 

• Podjęcie we własnym imieniu działalności 
gospodarczej i jej wykonywanie do dnia, w 
którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty 
płatności końcowej 

• Zgłoszenie  do ubezpieczenia emerytalnego, 
ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia 
wypadkowego i podleganie tym 
ubezpieczeniom przez 2 lata od wypłaty 
płatności końcowej 

 



Zobowiązania beneficjenta 

• Utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy 
w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie 

• Zatrudnienie osoby na podstawie umowy o 
pracę 

• Utrzymanie utworzonych miejsc pracy przez  

•  2 lata licząc od wypłaty płatności końcowej 



Zobowiązania beneficjenta 

• Utrzymanie 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 


