
Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach 
PROW 2014-2020 

  
  

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich   
Województwa Kujawsko - Pomorskiego 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.           

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach 

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020. 



Gdzie szukać niezbędnych informacji dotyczących wsparcia?  

 Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
http://www.minrol.gov.pl  
(zakładka: Wsparcie Rolnictwa i Rybołówstwa) 
 
 Strona internetowa poświęcona funduszom unijnym w województwie                               
kujawsko – pomorskim 
http://mojregion.eu/  
 
 Lokalne Grupy Działania działające w województwie kujawsko – pomorskim   
 
 
 

 
  

http://www.minrol.gov.pl/
http://mojregion.eu/


Działanie 19  
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER 

Poddziałanie 19.2 
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność  

Zakres: 
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim 

poprzez: 
 

 
 

podejmowanie 
lub  

rozwijanie 
działalności 

gospodarczej 
 
 

 
tworzenie                      
lub rozwój 

inkubatorów 
przetwórstwa 

lokalnego 
produktów 

rolnych 

 

podnoszenie 
kompetencji osób 

realizujących operacje w 
zakresie: 

podejmowanie/ 
rozwijanie działalności 

gospodarczej lub 
tworzenie/rozwój 

inkubatorów 
przetwórstwa lokalnego 

produktów rolnych  

Zakres: 
Wspieranie współpracy między 

podmiotami wykonującymi działalność 

gospodarczą w ramach: 

 
 

krótkich 
łańcuchów 

dostaw 

 
 

 
 

świadczenia 
usług 

turystycznych 

 
  

 
rozwijania 

rynków zbytu 
produktów 
lub usług 
lokalnych 

 

Zakres: 
Rozwijanie rynków 
zbytu produktów i 
usług lokalnych* 

*z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji 
targowisk  

Wsparcie skierowane do przedsiębiorców                                                        
w ramach PROW 2014-2020 



Tryb składania wniosków o przyznanie pomocy 

Samorząd Województwa 

Wnioskodawca 

Lokalna Grupa Działania                                                       
(właściwa ze względu na miejsce wykonywania/podejmowania 

działalności gospodarczej)  

Wnioski o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio do 
LGD w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze 

wniosków 

LGD dokonuje oceny wniosków  pod 
względem zgodności z LSR z zastosowaniem 

kryteriów wyboru  operacji określonych                 
w  LSR i wskazanych w ogłoszeniu 

LGD przekazuje Zarządowi Województwa 
wnioski o przyznanie pomocy wraz z 

dokumentami potwierdzającymi wybór 
operacji   

Zarząd Województwa rozpatruje wnioski              
w terminie 2 miesięcy od dnia przekazania 

dokumentacji przez LGD 



Beneficjenci poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

lokalną społeczność”  

  Osoba 
fizyczna 

Obywatel państwa 
członkowskiego UE 

Osoba pełnoletnia 

Osoba zamieszkująca             
na obszarze wiejskim 

objętym LSR  
lub 

wykonująca działalność 
gospodarczą na tym 

obszarze 

  Osoba 
prawna 

Z wyłączeniem województwa 

Posiadająca siedzibę  
lub  

oddział na obszarze 
wiejskim objętym LSR;  

  Jednostka 
organizacyjna 

(nieposiadająca osobowości 
prawnej której ustawa przyznaje 

zdolność prawną) 

Posiadająca siedzibę 
lub oddział na 

obszarze wiejskim 
objętym LSR 



w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia 
wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywał 
działalności gospodarczej; 

Szczegółowe warunki przyznania  pomocy dla podmiotu ubiegającego się                   
o wsparcie w zakresie:   

Podejmowanie działalności gospodarczej 

 

 

 
 
 

 
 

nie był wpisany do CEiDG,                      

nie figurował w rejestrze 

przedsiębiorców w KRS 

nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników                                
w pełnym zakresie; 

 
zakłada utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne; 
 miejsce pracy zostanie utrzymane przez co 

najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej 

zatrudnienie na podstawie umowy 

o pracę lub spółdzielczej umowy  

o pracę 

podmiotowi nie została dotychczas przyznana pomoc w 
tym zakresie 



wykonuje działalność gospodarczą; 

Szczegółowe warunki przyznania  pomocy dla podmiotu 
ubiegającego się  o wsparcie w zakresie:   

Rozwijanie działalności gospodarczej 

 

 

 
 
 

 
 

Jest wpisany do CEiDG,                      

lub figuruje w rejestrze 

przedsiębiorców w KRS 

 
zakłada utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne; 
 miejsce pracy zostanie utrzymane przez co 

najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej 

zatrudnienie na podstawie umowy 

o pracę lub spółdzielczej umowy  

o pracę 

podmiotowi nie została dotychczas przyznana pomoc  w  zakresie podejmowania 
działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania tej 
pomocy; 

podmiotowi nie została dotychczas przyznana pomoc  w  zakresie tworzenia lub 
rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych;  



operacja dotyczy inkubatora, w którym jest wykonywana działalność                       
w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia 
roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek 

Szczegółowe warunki przyznania  pomocy dla podmiotu 
ubiegającego się  o wsparcie w zakresie:  

Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa 
lokalnego produktów rolnych 

Podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy nie została dotychczas przyznana 
pomoc w zakresie podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej 
sklasyfikowanej jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów; 

podstawą 

działalności musi być 

przetwarzanie  

zakłada korzystanie z infrastruktury inkubatora  przetwórstwa lokalnego 
przez podmioty inne niż ubiegający się o przyznanie pomocy; 



Szczegółowe warunki przyznania  pomocy dla podmiotu ubiegającego się  o wsparcie                   
w zakresie:   

Podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w zakresie: 
podejmowanie/rozwijanie działalności gospodarczej lub 

tworzenie/rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów 
rolnych 

podmiot ubiega się jednocześnie o przyznanie pomocy na operacje w zakresie:  
 
„Podejmowanie działalności gospodarczej” lub 
„Rozwijanie działalności gospodarczej” lub 
„Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych”; 
  

 
Podmiot spełnia jednocześnie warunki przyznania pomocy w ww. zakresie. 
 



Pomoc finansowa w zakresie  
„Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR” 

 nie przysługuje jeżeli działalność gospodarcza jest sklasyfikowana jako:  

transport lotniczy i kolejowy 

gospodarka magazynowa  

górnictwo i wydobywanie 

działalność usługowa 
wspomagająca rolnictwo, 
górnictwo i wydobywanie  przetwarzanie i 

konserwowanie ryb, 
skorupiaków i mięczaków wytwarzanie i przetwarzanie 

koksu i produktów rafinacji 
ropy naftowej 

produkcja chemikaliów                     
i wyrobów chemicznych 

produkcja podstawowych 
substancji farmaceutycznych,  
leków i pozostałych wyrobów 

farmaceutycznych 

produkcja metali 

produkcja pojazdów 
samochodowych, przyczep, 

naczep oraz motocykli 



Zakres: 
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim poprzez: 

 
 
 

podejmowanie 
działalności 

gospodarczej 
 
 
 

 
 

tworzenie                      
lub rozwój 

inkubatorów 
przetwórstwa 

lokalnego 
produktów rolnych 

 

 
 
 

rozwijanie 
działalności 

gospodarczej 
 
 
 

podnoszenie kompetencji osób 
realizujących operacje w 

zakresie: 
podejmowanie/rozwijanie 

działalności gospodarczej lub 
tworzenie/rozwój inkubatorów 

przetwórstwa lokalnego 
produktów rolnych  

 

Limit pomocy w okresie realizacji                     
PROW 2014 -2020 (na Beneficjenta) 



 
 

krótkich 
łańcuchów 

dostaw 
 
 

 
 

świadczenia 
usług 

turystycznych 
 
  

 

rozwijania 
rynków zbytu 

produktów 
lub usług 
lokalnych 

 

Limit pomocy w okresie realizacji                     
PROW 2014 -2020 (na Beneficjenta) 

Zakres: 
Wspieranie współpracy między podmiotami 

wykonującymi działalność gospodarczą w 

ramach: 

Zakres: 
Rozwijanie rynków zbytu 

produktów i usług lokalnych* 
 

*z wyłączeniem operacji polegających na 
budowie lub modernizacji targowisk  



Zakres: 
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim poprzez: 

 
 
 

podejmowanie 
działalności 

gospodarczej 
 
 
 

 
 

tworzenie                      
lub rozwój 

inkubatorów 
przetwórstwa 

lokalnego 
produktów rolnych 

 

 
 
 

rozwijanie 
działalności 

gospodarczej 
 
 
 

podnoszenie kompetencji osób 
realizujących operacje w 

zakresie: 
podejmowanie/rozwijanie 

działalności gospodarczej lub 
tworzenie/rozwój inkubatorów 

przetwórstwa lokalnego 
produktów rolnych  

 

Maksymalna wysokość pomocy na jedną operację  



 
 

krótkich 
łańcuchów 

dostaw 
 
 

 
 

świadczenia 
usług 

turystycznych 
 
  

 

rozwijania 
rynków zbytu 

produktów 
lub usług 
lokalnych 

 

Zakres: 
Wspieranie współpracy między podmiotami 

wykonującymi działalność gospodarczą w 

ramach: 

Zakres: 
Rozwijanie rynków zbytu 

produktów i usług lokalnych* 
 

*z wyłączeniem operacji polegających na 
budowie lub modernizacji targowisk  

Maksymalna wysokość pomocy na jedną 
operację  



Maksymalny poziom dofinansowania 

 

 

Podmiot 

wykonujący 

działalność 

gospodarczą 

 

 



Koszty ogólne 
(o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c 

rozporządzenia 1305/2013) 

Zakup robót budowlanych 

lub usług 

Koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania 

komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub 

wynagrodzeń za przeniesienia autorskich praw 

majątkowych lub znaków towarowych 

Koszty najmu lub dzierżawy 

maszyn, wyposażenia lub 

nieruchomości 

Zakup maszyn lub 

wyposażenia 

Zakup środków transportu 
(z wyłączeniem zakupu 

samochodów osobowych 

przeznaczonych do przewozu 

mniej niż 8 osób łącznie                        

z kierowcą) 

Wynagrodzenia i inne świadczenia o 

których mowa w Kodeksie Pracy  
(dotyczy operacji realizowanych w zakresie: 

„Rozwój przedsiębiorczości na obszarze 

wiejskim objętym LSR przez tworzenie lub 

rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego 

produktów rolnych”   

lub w zakresie:   

„Wspieranie współpracy między podmiotami 

wykonującymi działalność gospodarczą”  

Podatek od towarów i usług 
(zgodnie z art. 693 ust. 3 lit. c 

rozporządzenia nr 1303/2013) 

Wartość wkładu rzeczowego  
( o którym mowa w art. 69 ust .1 rozporządzenia 

1303/2013) 

*dla operacji realizowanych w zakresie innym niż                                

„Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR przez 

podejmowanie działalności gospodarczej” 

Koszty kwalifikowalne * 



Koszty ogólne 
Koszty o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia 1305/2013  

do których zaliczają się:  

 honoraria architektów, inżynierów, 

 opłaty za konsultacje, 

opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego,  

w tym studia wykonalności. 

 

Przy ustalaniu wysokości pomocy: 
 Koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej: 

10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych; 
 Koszty zakupu środków transportu  są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej: 

30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji  
(pomniejszonych o koszty ogólne). 

 

Koszty ogólne podlegają refundacji jeżeli zostały poniesione                          

od dnia 1 stycznia 2014 r. 
 

 

 



Wartość wkładu rzeczowego 
( o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia 1303/2013) 

  
 

 

Wkład rzeczowy może występować w formie: 

 

robót budowlanych,  

towarów,  

usług,  

gruntów i nieruchomości,  

 

(w przypadku których nie dokonano żadnych płatności  

w gotówce potwierdzonych fakturami lub dokumentami  

o równoważnej wartości dowodowej) 

Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako: 

Liczba 

przepracowanych 

godzin 

X 

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim 

roku  poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek                         

o przyznanie pomocy 
_____________________________________________ 
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Warunki przyznania pomocy 

Pomoc jest przyznawana jeżeli: Wyjątki 

 

Koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z 

innych środków publicznych 

 

Operacja będzie realizowana nie więcej niż w  2 etapach  

 

Złożenie wniosku o płatność  końcową nastąpi w terminie  2 lat 

od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia                                   

31 grudnia 2022 r. 

 

Operacja  obejmująca koszty inwestycyjne zakłada realizację 

inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR 

 

Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków 

publicznych 

 



Warunki przyznania pomocy c.d. 
Pomoc jest przyznawana jeżeli: Wyjątki 

Inwestycje będą realizowane na  nieruchomościach będących własnością lub 

współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot 

posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji 

operacji oraz okres zapewnienia trwałości operacji 

 

Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z 

biznesplanem 

 

Minimalna całkowita wartość operacji wyniesie nie mniej niż 50 tyś. złotych 

 

Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykaże, że: 

 posiada 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 

 

 

  



Dziękuję za uwagę 
 

Violetta Witkowska  
E-mail: v.witkowska@kujawsko-pomorskie.pl 

Tel. 668 552 139 

mailto:v.witkowska@kujawsko-pomorskie.pl
mailto:v.witkowska@kujawsko-pomorskie.pl
mailto:v.witkowska@kujawsko-pomorskie.pl

