
  

Dokumentacja aplikacyjna 
w ramach wdrażania 

Lokalnej Strategii Rozwoju
dla LGD Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej

 

Podejmowanie działalności gospodarczej i rozwój działalności 
istniejącej



  

Proces składania wniosków dla obu grup:

✔ środki pomocowe pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
(ARiMR): 3.500.000,00 zł w ramach naszego LGD, 

✔ LGD ogłasza konkurs, weryfikuje zgodności operacji z warunkami wsparcia zdefiniowanymi w 
PROW na lata 2014-2020, ocenia formalnie wniosek a także dokonuje oceny pod kątem 
spełnienia punktowych kryteriów merytorycznych: na tej podstawie sporządza listę rankingową i 
wysyła projekty do oceny przez Urząd Marszałkowski, który ostatecznie decyduje o przyznaniu 
wsparcia i jest stroną umowy o dofinansowanie,

✔ LGD będzie prowadzić doradztwo w celu złożenia przez wnioskodawcę poprawnego wniosku, 

✔ Zachęcamy do czytania Instrukcji i sukcesywnego wypełniania BP i wniosku (w tej kolejności).



  

Warunki i zasady otrzymania wsparcia



  

Warunki i zasady otrzymania wsparcia
dla podejmujących i rozwijających działalność

Zgodność z PROW na lata 2014-2020

Operacja jest zgodna z zakresem pomocy wskazanym w Rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 i z nowelizacją z dnia 
2 września 2016. 

Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej 
własnością lub współwłasnością Wnioskodawcy lub Wnioskodawca 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 zgodnie z art. 71 
ust. 1 rozporządzenia 1303/20137 (co najmniej 3 lata). 

Operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu 
rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym 
poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie 
wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi 
w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później 
niż do dnia 31 grudnia 2022 r.



  

Warunki i zasady otrzymania wsparcia
dla podejmujących i rozwijających działalność

Zgodność z PROW na lata 2014-2020 c.d. 

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych.

Wnioskodawca rozwijający działalność musi posiadać doświadczenie w 
realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza 
realizować lub posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą 
zamierza realizować lub posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu 
operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub wykonuje 
działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.

Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z 
biznesplanem. 

Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych. 

Została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli 
jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi.



  

Warunki i zasady otrzymania wsparcia
dla podejmujących działalność

Wnioskodawca: 

Osoba fizyczna:

✔ pełnoletnia, 

✔ posiadająca obywatelstwo kraju UE, 

✔ zamieszkałe na obszarze LGD / podejmujące działalność gospodarczą na 
terenie LGD. 



  

Warunki i zasady otrzymania wsparcia
dla podejmujących działalność

Wymogi formalne dla Wnioskodawcy: 

Wnioskodawca nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy, 
chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w PKD jako produkcja 
artykułów spożywczych lub produkcja napojów.    

Wnioskodawca w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosków nie wykonywał 
działalności gospodarczej i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym 
zakresie.

Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej i utrzymanie jej 
przez 2 lata liczone od daty wypłaty płatności końcowej oraz

Zgłoszenie podmiotu do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego i 
podleganie temu ubezpieczeniu przez okres 2 lata analogicznie jak wyżej lub

Utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy i zatrudnienie osoby na podstawie umowy o pracę i 
utrzymanie tego miejsca przez okres 2 lat analogicznie jak wyżej.  



  

Warunki i zasady otrzymania wsparcia
dla rozwijających działalność

Wnioskodawca: 

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

✔ pełnoletnia, 

✔ posiadająca obywatelstwo kraju UE, 

✔ wykonująca działalność gospodarczą na terenie LGD.

b. Osoba prawna: 

✔ mająca siedzibę lub oddział na terenie LGD,

✔ jest mikro albo małym przedsiębiorcą.



  

Warunki i zasady otrzymania wsparcia
dla rozwijających działalność

Wymóg formalny dla Wnioskodawcy: 

„Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy 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”

Operacja zakłada:

✔ Utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla 
której zostanie stworzone to miejsce pracy zostanie zatrudniona na 
podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę

✔ Utrzymanie tego miejsca pracy przez okres 3 lat liczonych od dnia wypłaty 
płatności końcowej

 



  

Warunki i zasady otrzymania wsparcia
dla podejmowanej działalności

Wysokość dofinansowania: dotacja (premia) do 100 000 zł,

    i

100% kosztów – brak wymaganego wkładu własnego,

Sposób finansowania: 

80% zaliczka (3 m-ce od zawarcia umowy; warunki: założenie działalności, zgłoszenie się do 
ubezpieczenia emerytalnego, uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń, w tym ostatecznej decyzji 
środowiskowej) 

20% refundacja po zakończeniu projektu (wypłata po całkowitej realizacji operacji zgodnie z 
biznesplanem)



  

Warunki i zasady otrzymania wsparcia
dla rozwijanej działalności

Wysokość dofinansowania: do 70% kosztów kwalifikowanych,

    i

Nie więcej niż 300 tys. zł na projekt/beneficjenta, 

Sposób finansowania:

     - refundacja,

     - zaliczki w wysokości do 50% dotacji (gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa),

   - wyprzedzającego finansowania w wysokości 36,37% dotacji (weksel in blanco wraz z   
deklaracją wekslową),



  

Warunki i zasady otrzymania wsparcia
dla podejmowanej działalności 

Koszty kwalifikowane: 

✔ Koszty ogólne (dokumentacja, kosztorysy, itp.) – przed podpisaniem umowy, 

✔ Zakup robót budowlanych lub usług (usługowa funkcja obiektu),

✔ Zakup oprogramowania, licencji, patentów,

✔ Zakup nowych maszyn lub wyposażenia,

✔ Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów os. 
przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 os. łącznie z kierowcą,

✔ Podatek od towarów i usług (VAT) – status podatnika!



  

Warunki i zasady otrzymania wsparcia 
dla rozwijanej działalności

Koszty kwalifikowane: 

✔ Koszty ogólne (dokumentacja, kosztorysy, itp.) – przed podpisaniem umowy, 

✔ Zakup robót budowlanych lub usług (usługowa funkcja obiektu),

✔ Zakup oprogramowania, licencji, patentów,

✔ Najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości

✔ Zakup nowych maszyn lub wyposażenia,

✔ Zakup środków transportu (max 30% kosztów kwalifikowanych), z wyłączeniem 
zakupu samochodów os. przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 os. łącznie 
z kierowcą,

✔ Podatek od towarów i usług (VAT) – status podatnika!



  

Warunki i zasady otrzymania wsparcia

Koszty kwalifikowane muszą być:

✔ Uzasadnione zakresem operacji,

✔ Niezbędne do osiągnięcia celu operacji,

✔ Racjonalne. 



  

Warunki i zasady otrzymania wsparcia

Zamówienia publiczne:

✔ Zakupy poniżej 30.000,00 EUR muszą być dokonywane w trybie zapewniającym równy 
dostęp zgodnie z zasadą konkurencyjności (również za pomocą strony LGD),

✔ Zakupy powyżej tej wartości muszą być dokonywane w trybie pzp,

✔ Koszty kwalifikowane ponosimy po terminie podpisania umowy o wsparcie! 



  

Kryteria wyboru operacji



  

Wniosek o przyznanie pomocy



  

Załączniki do wniosku o przyznanie wsparcia dla
podejmujących działalność

A. Załączniki dotyczące podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomoc

A.1 Osoba fizyczna, osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą:

1. Dokument tożsamości,

2. Zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego.

3. Zaświadczenie wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku przez:

a. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o niefigurowaniu w ewidencji osób 
ubezpieczonych, lub

b. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające fakt podlegania ubezpieczeniu 
społecznemu.



  

Załączniki do wniosku o przyznanie wsparcia dla podejmujących 
działalność

B. Załączniki wspólne dla wszystkich wnioskodawców.

4. Decyzja o wpisie producenta do ewidencji producentów, 

albo Wniosek o wpis do ewidencji producentów,

5. Dokument albo dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości,

6. Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na 
realizację operacji.

7. Biznesplan,

8. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o nie uzyskaniu pomocy de minimis,
albo Zaświadczenie(a) o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie podmiot ubiegający się o 
przyznanie pomocy otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w okresie 2 poprzedzających go 
lat,

9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocy de minimis,



  

Załączniki do wniosku o przyznanie wsparcia dla 
podejmujących działalność

C. Załączniki dotyczące robót budowlanych

1. Kosztorys inwestorski,

2. Mapy lub szkice sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne dotyczące umiejscowienia operacji.



  

Załączniki do wniosku o przyznanie wsparcia dla 
rozwijających działalność

A. Załączniki dotyczące podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomoc

A.1 Osoba fizyczna, osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą:

1. Dokument tożsamości,

2. Zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego.

A.2 Osoba prawna / jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje 
zdolność prawną:

1. Umowa spółki lub statut spółdzielni, innej osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej 
osobowości prawnej ubiegającej się o przyznanie pomocy.



  

Załączniki do wniosku o przyznanie wsparcia dla 
rozwijających działalność

A.3 Spółka cywilna:

1. Umowa spółki cywilnej,

2. Uchwała wspólników spółki cywilnej, wskazująca stronę, która jest upoważniona do ubiegania się o 
pomoc w imieniu pozostałych stron.

A.4 podmioty wspólnie wnioskujące o przyznanie pomocy:
1. Porozumienie zawarte na czas oznaczony, zawierające postanowienia dotyczące wspólnej realizacji 
operacji.



  

Załączniki do wniosku o przyznanie wsparcia dla 
rozwijających działalność

4. Biznesplan,

5. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa,

6. Formularze rozliczeniowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających 
miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

7. Dokumenty identyfikujące dotychczas istniejące miejsce pracy wraz z uzasadnieniem dla jego 
utrzymania – nie dotyczy,

8. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o nie uzyskaniu pomocy de minimis,
albo 
Zaświadczenie(a) o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie podmiot ubiegający się o 
przyznanie pomocy otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w okresie 2 poprzedzających go 
lat,

9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocy de minimis,

10. Ostateczna decyzja środowiskowa, jeżeli jej wydanie jest wymagane odrębnymi przepisami,



  

Załączniki do wniosku o przyznanie wsparcia dla 
rozwijających działalność

11. Dokumenty potwierdzające, że podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy: 

✔ posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza 
realizować albo 

✔ posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować albo 

✔ posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osoba 
fizyczną albo 

✔ wykonuje działalność gospodarczą odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.



  

Załączniki do wniosku o przyznanie wsparcia dla 
rozwijających działalność

12. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy będącego 
osobą prawną / osobą fizyczną,

13. Dokumenty uzasadniające przyjęty poziom cen dla danego zadania,

14. Wycena rzeczoznawcy określająca wartość rynkową wkładu rzeczowego w postaci udostępnienia 
nieruchomości,

15. Wycena określająca wartość rynkową zakupionego używanego sprzętu lub wyposażenia o 
charakterze zabytkowym albo historycznym – nie dotyczy.



  

Załączniki do wniosku o przyznanie wsparcia dla 
rozwijających działalność

16. Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji - Obliczenie wartości bieżącej netto – nie dotyczy,

17. Pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone,

18. Informacja o numerze wyodrębnionego rachunku bankowego, prowadzonego przez bank lub 
spółdzielczą kasę oszczędnościowo–kredytową w przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie 
pomocy ubiega się o zaliczkę albo wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji

19. Inne pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje potwierdzające spełnienie warunków przyznania pomocy – 
jeśli dotyczy, 



  

Załączniki do wniosku o przyznanie wsparcia dla 
rozwijających działalność

C. Załączniki dotyczące robót budowlanych

1. Kosztorys inwestorski,

2. Decyzja o pozwoleniu na budowę,

3. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – nie dotyczy,

4. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi wraz z: oświadczeniem, że w 
terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł 
sprzeciwu lub potwierdzenie właściwego organu, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru 
wykonania robót budowlanych,

5. Mapy lub szkice sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne dotyczące umiejscowienia operacji.



  

Biznes Plan

(a) Wskazanie ilościowego i wartościowego poziomu sprzedaży w 1 roku działalności (30%) – pkt. 
3.2. BP, 

(b) Udowodnienie zasadności ekonomicznej projektu – pkt. IX BP,

(c) Wykazanie spełnienia wymagań Rozporządzenia w zakresie: doświadczenia, zasobów, 
kwalifikacji  i rodzaju działalności (§4 ust. 1 pkt. 7) – pkt. II BP, 

(d) d. Wykazanie celowości i zasadności inwestycji w danej branży, 



  

Biznes Plan

a. Umowa dotacji (nowelizacja Rozporządzenia): „Beneficjent zobowiązuje się do:

- osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie, ilościowego lub wartościowego poziomu 
sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty drugiej transzy 
pomocy” (niespełnienie warunki powoduje zwrot 100% otrzymanego wsparcia), 
oraz

- „złożenia w Zarządzie Województwa informacji monitorującej z realizacji biznesplanu, zgodnie ze 
wzorem dostępnym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego” (niezłożenie skutkuje 
rozwiązaniem umowy dotacji),



  

Biznes Plan

b. Zasadność ekonomiczna projektu:

✔ Rozporządzenie – „Operacja jest uzasadniona ekonomicznie…”,

✔ Biznes Plan – „Uzasadnienie ekonomiczne opiera się na wskaźnikach…”, „Operacja jest 
uzasadniona ekonomicznie jeśli wskaźniki rentowności oraz NPV mają wartość dodatnią.
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