
Kto może być wnioskodawcą?
O pomoc mogą ubiegać się podmioty (w tym osoby fizyczne) wykonujące lub podejmujące działalność gospo-
darczą jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób i mające obrót nieprzekraczający równowar-
tości w zł 2 mln euro mające siedzibę lub adres zameldowania na terenie objętym LSR (Lokalna Strategia Roz-
woju) z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 000 mieszkańców. 
Osoba ubiegająca się o dotację musi być płatnikiem ZUS.

Zakres pomocy
Pomoc przyznawana jest na operację:
1) obejmującą wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub wykonywaniem działalności gospodarczej 

w zakresie: 
a) określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach 
działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 stanowiącym wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przy-
znana pomoc,

b) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
2) o planowanej wysokości kosztów kwalifikowanych powyżej 20 tys. zł.

Do kosztów kwalifikowanych operacji zalicza się koszty:
1) budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych 

wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzą-
cych z rozbiórki;

2) nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych 
wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzą-
cych z rozbiórki;

3) zagospodarowania terenu;
4) zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;
5) zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub wykonywanej 

działalności gospodarczej;
6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu 

mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym, że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep lub 
przyczep będą to koszty w wysokości nieprzekraczającej:
a) trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji - w przypadku działalności 

gospodarczej wykonywanej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych,
b) równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji - w przypadku działalno-

ści gospodarczej wykonywanej w zakresie innym niż usługi transportowe;
7) rat zapłaconych z tytułu umowy leasingu, nieprzekraczających ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa 

w pkt. 4 i 6, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, 
lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność;

8) koszty transportu do miejsca realizacji operacji:
a) materiałów służących realizacji operacji,
b) maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją;

9) montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją;
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10) przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
 a) kosztorysów,
 b) projektów architektonicznych lub budowlanych,
 c) ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
 d) dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,
 e) wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,
 f) projektów technologicznych,
11) opłat za patenty lub licencje,
12)  sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz związane z kierowaniem robotami budow-

lanymi - w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowanych.

Pomoc nie obejmuje kosztów innych niż określone wyżej w szczególności:
1) podatku od towarów i usług (VAT);
2) nabycia nieruchomości;
3) nabycia rzeczy używanych.
Forma i wysokość przyznanej pomocy:
• do 100 000 zł. – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie 1 miejsca pracy w przeliczeniu na etaty średnioroczne;
• do 200 000 zł. – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie 2 miejsc pracy w przeliczeniu na etaty średnioroczne;
• do 300 000 zł. – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie 3 miejsc pracy w przeliczeniu na etaty średnioroczne.

Maksymalna wysokość pomocy dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć 300 000 zł 
w okresie realizacji Programu

Poziom pomocy wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Utworzenie miejsc pracy musi być uzasadnione zakresem rzeczowym operacji.

Dla przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych maksymalna wysokość pomocy dla 
jednego beneficjenta wynosi 100 000 zł w okresie realizacji Programu.

Kiedy można złożyć wniosek?

Przewidywane terminy podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków 
o przyznanie pomocy to pierwszy i trzeci kwartał w kolejnych latach realizacji LSR.

Zgodnie z LSR preferowane do dofinansowania będą projekty w ramach przedsięwzięcia „Wsparcie dla firm 
w regionie”:

•	 Modernizacja istniejących przedsiębiorstw różnych branż, które chcą poszerzyć swoje rynki zbytu lub 
wprowadzić nowe technologie;

•	 Modernizacja istniejących przedsiębiorstw świadczących usługi turystyczne;

•	 Poszerzenie działalności o usługi turystyczne.

Realizacja inwestycji powinna przyczynić się do osiągnięcia co najmniej jednego z celów szczegółowych 
Lokalnej Strategii Rozwoju:

	(nr 1) „Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyciąganie inwestycji na obszarze LGD”;
	(nr 4) „Rozwój turystyki kulturowej i aktywnej, w tym agroturystyki i ekoturystyki”.
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