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ULOTKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA NABORU  

NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  

kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 

 

PLANOWANY TERMIN NABORU IX/X 2017 r. 

BUDŻET W RAMACH NABORU 900.000 PLN 
 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa  

Liczba szkoleń podnoszących kwalifikacje 

zawodowe, zrealizowanych w ramach wsparcia  

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)  

Liczba innowacyjnych przedsięwzięć, które uzyskały 

wsparcie w ramach LSR 

Liczba zintegrowanych produktów turystycznych, 

powstałych w ramach operacji 

Liczba nowych lub zmodernizowanych miejsc 

noclegowych, powstałych w ramach operacji 

Liczba osób z grup defaworyzowanych objętych 

wsparciem, które podniosły swoje kwalifikacje 

zawodowe. 
 

ZAKRES TEMATYCZNY 
Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 

(zgodnie z § 2 ust 1 pkt. 2 ppkt. a  Rozporządzenia 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 z późń. zm.). 
 

 

BENEFICJENCI 
Osoba fizyczna będąca obywatelem UE, pełnoletnia, zamieszkująca obszar LGD „Kraina 

Nafty” (tj. gminy Chorkówka, Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jaśliska, Jedlicze i Miejsce Piastowe), 

która: 

a) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, 

chyba, że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w PKD jako produkcja 

artykułów spożywczych lub produkcja napojów, 

b) w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia WoPP, nie wykonywała działalności 

gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej, w szczególności nie była wpisana do CEIDG, 

- i nie została dotychczas przyznana jej pomoc na operację w tym zakresie. 



 

WYSOKOŚĆ I FORMA POMOCY 

Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 100 tys. zł  i wypłacana w dwóch 

transzach: 

80 % kwoty 

przyznanej pomocy 

Jeżeli beneficjent: 

a)  podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą 

(UoSDG), 

b)  zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie 

przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu 

wykonywania działalności, 

c)  uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, 

których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy 

do realizacji inwestycji objętych operacją. 

20 % kwoty 

przyznanej pomocy 
po zrealizowaniu operacji zgodnie z biznesplanem. 

 

 

Wysokość dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych. 
 

Pomoc jest przyznawana, jeżeli: 

1) operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której 

stosuje się przepisy UoSDG i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia 

wypłaty płatności końcowej, oraz: 

a) 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 

b) 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; 

2) koszty planowane do poniesienia w ramach operacji: 

a)  mieszczą się w zakresie kosztów kwalifikowalnych, 

b) nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych 

obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza 

obszarem wiejskim objętym LSR; 

3) biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, 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. 

 

UWAGA!!! 

Realizacja operacji i ponoszenie kosztów dotyczących inwestycji  

dopiero po podpisaniu Umowy o przyznanie pomocy. 

 


