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Procedura oceny i wyboru operacji

• LGD ogłasza konkurs/nabór wniosków (www.partnerstwo.borytucholskie.pl) 

• Osoba fizyczna/przedsiębiorca składa wniosek z załącznikami do LGD 

• LGD dokonuje weryfikacji wstępnej wniosku/wzywa do uzupełnień

• Rada Decyzyjna LGD dokonuje wyboru i ustalenia kwoty wsparcia (pomoc przysługuje według kolejności ustalonej na 

podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny prowadzonej przez Radę Decyzyjną z zastosowaniem kryteriów 

wyboru operacji określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu.)

• LGD przekazuje wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 

• UMWK-P weryfikuje merytorycznie wnioski, podpisuje umowy z wnioskodawcą

• Wnioskodawca realizuje operację (możliwa wypłata zaliczki/wyprzedzającego finansowania), składa wniosek o płatność 

do UMWK-P, 

• UMWK-P weryfikuje wniosek o płatność, zleca  ARiMR dokonanie płatności dla wnioskodawcy





Planowany konkurs w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim 

objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez 

podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób 

realizujących operacje w tym zakresie.

• LIMIT ŚRODKÓW: 178.973,88 € x 4 zł = 715.895,52 zł

• WSKAŹNIKI:  „LICZBA OPERACJI POLEGAJĄCYCH NA UTWORZENIU NOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA” 11 SZTUK

• Termin ogłoszenia  konkursu: kwiecień 2022r.



• osoba fizyczna – miejsce zamieszkania na terenie powiatu tucholskiego

• niepodleganie ubezpieczeniu w KRUS  w pełnym zakresie

• niewykonywanie działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy przed złożeniem 

wniosku (Prawo przedsiębiorców)

• premia 60.000 zł 

• samozatrudnienie lub utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy i utrzymanie go przez 2 

lata od dnia przyznania pomocy (2 lata opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne)

Premie na podejmowanie działalności gospodarczej –

podstawowe informacje.



Planowany konkurs w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim 

objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie 

działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących 

operacje w tym zakresie.

• LIMIT ŚRODKÓW: 299 218,17  € x 4 zł = 1.196.872,68 zł

• WSKAŹNIK: „LICZBA OPERACJI POLEGAJĄCYCH NA ROZWOJU ISTNIEJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWA” 5 SZTUK

• Termin ogłoszenia  konkursu: kwiecień 2022r.



• prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej 356 dni w okresie 3 lat przed 

złożeniem wniosku (na podst. ustawy Prawo Przedsiębiorców)

• mikro/małe przedsiębiorstwo

• siedziba/oddział/dodatkowe miejsce prowadzenia działalności na terenie powiatu 

tucholskiego

• maksymalna wysokość dotacji: 239.374 zł 

• dofinansowanie do 70% w kwotach netto

• roboty budowlane są kosztem niekwalifikowalnym

• utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy i utrzymanie go przez 3 lata od płatności 

ostatecznej

Rozwijanie działalności gospodarczej – podstawowe informacje.



• W przypadku gdy operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu, o którym 

mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 

społeczności, wniosek o przyznanie pomocy dotyczący tej operacji podlega rozpatrzeniu dopiero 

wówczas, gdy okaże się, że w ramach tego limitu jest możliwe przyznanie pomocy na tę operację, o czym 

zarząd województwa informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w formie pisemnej.

Limity środków w ogłoszeniu o konkursie 

rozwijanie i podejmowanie działalności gospodarczej 

Ogłoszenie o naborze  – limit określany w €



Pomoc nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest 

sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w 

sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako: 

Rozwijanie działalności gospodarczej Premie na podejmowanie działalności gospodarczej 

1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach; 

2) górnictwo i wydobywanie; 

3) działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie; 

4) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków; 

5) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej; 

6) produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;

7) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych; 

8) produkcja metali; 

9) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli; 

10) transport lotniczy i kolejowy; 

11) gospodarka magazynowa.



Rozwijanie działalności gospodarczej

Koszty kwalifikowalne: 

Premie na podejmowanie działalności gospodarczej 

Koszty muszą mieścić się w poniższym zakresie:

Koszty 

1) ogólne (związane z wydatkami dot. budowy, nabycia nieruchomości, maszyn, takie jak 

honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie 

zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności),

2) zakupu robót budowlanych lub usług, 

3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub 

wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych, 

4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 

5)zakupu nowych maszyn lub wyposażenia

6)zakupu nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych 

przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, 

7) zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów, 

8) podatku od towarów i usług (VAT), z wyjątkiem podatku, który można odzyskać na 

mocy prawodawstwa krajowego VAT,

- które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz 

racjonalne.
wybór wykonawcy - oferty



Zasady udzielania wsparcia w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz 

wynikające z zapisów Strategii Rozwoju 

Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na 

lata 2016-2023

Rozporządzenie 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

Premie na podejmowanie działalności gospodarczej 



KTO?

O pomoc może ubiegać się podmiot: 

• będący osobą fizyczną, jeżeli: 

• a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

• b) jest pełnoletnia, 

• c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym Strategią 

Rozwoju Lokalnego LSR (gminy: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, 

Śliwice, Tuchola);

• któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o 

krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 

rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Premie na podejmowanie działalności gospodarczej 

wniosek składany do 

ARiMR



O pomoc może ubiegać się podmiot:

Premie na podejmowanie działalności gospodarczej 

• który nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w 

pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą określoną jako 

produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów, 

• który w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o 

przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której 

stosuje się przepisy ustawy z 6.03.2018r. Prawo przedsiębiorców (w 

szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej)

• któremu nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie.

KTO?



Premie na podejmowanie działalności gospodarczej 

Operacja w zakresie podejmowania działalności gosp.:

zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje 

się przepisy ustawy Prawo Przedsiębiorców 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 lub

b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty 

średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, i zatrudnienie 

osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o 

pracę,

WARUNKI



Beneficjent realizuje zobowiązania w zakresie:

1) wykonywania działalności gospodarczej,

2) podlegania ubezpieczeniom,

3) utrzymania miejsca pracy

- przez łącznie co najmniej 2 lata w okresie od dnia zawarcia umowy do 

dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Premie na podejmowanie działalności gospodarczej 

Okres korzystania z „ulgi na start” nie wlicza się do 2 lat 

„trwałości”, ponieważ nie są opłacane składki na ubezpieczenia 

społeczne



Premie na podejmowanie działalności gospodarczej 

• 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, lecz nie później niż do dnia 30 

czerwca 2024 r.; 

• operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na 

obszarze wiejskim objętym LSR;

• inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej 

własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie 

pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane 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;

WARUNKI



Premie na podejmowanie działalności gospodarczej 

• Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z 

biznesplanem;

• jej realizacja nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;

• została wydana ostateczna decyzja środowiskowa, jeżeli jej wydanie jest 

wymagane przepisami odrębnymi;

• koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków 

publicznych; 

• 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 (60 tys.).

WARUNKI

Ze względu na możliwość podważenia kwalifikowalności kosztów 

bezpieczniej jest pokazywać w biznes planie koszty w wysokości 

100% premii 



Premie na podejmowanie działalności gospodarczej 

Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach, z tym że: 

A. Pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy (czyli 

48.000 zł) i jest wypłacana, jeżeli beneficjent:

- złożył wniosek o wpis działalności gospodarczej, która podjęta będzie we 

własnym imieniu do CEIDG i dokonano wpisu tej działalności do CEIDG,

- uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane przez 

odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją;

WYPŁATA ŚRODKÓW 



Premie na podejmowanie działalności gospodarczej 

B.  Druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli:

• operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem,

• beneficjent podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą,

oraz

• zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia 

wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu 

wykonywania tej działalności również w przypadku, gdy korzystał z uprawnienia, o którym 

mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub - w 

przypadku zbiegu tytułu do ubezpieczeń społecznych z powodu objęcia beneficjenta 

obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu zasiłku macierzyńskiego - zgłosił się do 

ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania tej działalności, 

lub

• utworzył co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i 

zatrudnił osobę, dla której zostało utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę 

lub zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia 

wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu 

wykonywania tej działalności i podlega tym ubezpieczeniom.

WYPŁATA ŚRODKÓW 



Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji jeżeli zostały

1) poniesione: 

a) od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku 

kosztów ogólnych - od dnia 1 stycznia 2014 r., 

b) w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez 

względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych - w 

formie rozliczenia bezgotówkowego; 

2) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji 

wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, w ramach prowadzonych ksiąg 

rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych 

dokumentów księgowych na formularzu udostępnionym przez samorząd 

województwa, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest 

obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Premie na podejmowanie działalności gospodarczej 



Premie na podejmowanie działalności gospodarczej 

Wniosek o płatność pierwszej transzy pomocy beneficjent składa w 

terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a wniosek o płatność drugiej 

transzy - po spełnieniu warunków wypłaty drugiej transzy, w terminie 

określonym w umowie, nie później jednak niż po upływie 2 lat od dnia 

zawarcia umowy i nie później niż w dniu 30 czerwca 2024 r.

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 



Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta 

zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) 

wraz z deklaracją wekslową. 

Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

Premie na podejmowanie działalności gospodarczej 





Grupy defaworyzowane

określone w LSR „Dekel do borowiackiej grapy”

• osoby do 35 roku życia

• osoby niepracujące (nieaktywne zawodowo i zarejestrowane w PUP)

• osoby niepełnosprawne

• osoby powyżej 50 roku życia



Zasady udzielania wsparcia w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz 

wynikające z zapisów Strategii Rozwoju 

Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na 

lata 2016-2023

Rozporządzenie 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

Rozwijanie działalności gospodarczej 

Rozwijanie działalności gospodarczej 



Rozwijanie działalności gospodarczej 



Limity i ograniczenia (PROW i LSR)

1.Limit pomocy na beneficjentów:

➢maksymalnie 500 000 zł w okresie realizacji Programu

2.Limity pomocy na operację:

➢239.374 zł* 
➢minimalna wartość całkowita: 50 000 zł

3.Forma wsparcia:

➢refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych

* Limit wynikający z warunków wyboru operacji w ramach planowanego konkursu 

Rozwijanie działalności gospodarczej 



• 1.Wnioskowana kwota pomocy nie może być wyższa niż 239.374 zł 

Limit środków na konkurs to 299 218,17  € x 4 zł = 1.196.872,68 zł; 

do zrealizowania pozostał wskaźnik „liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa” – 5 szt.

• 2. Z kosztów kwalifikowalnych operacji, o których mowa w §17. ust. 1. rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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(Dz.U…..) wyłącza się roboty budowlane.

Warunki wyboru operacji
określone przez Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”

Limity i ograniczenia 



Wnioskodawcy
I.O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

1. Osobą  fizyczną,  jeżeli:

a) Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b) Jest pełnoletnia,

c) Miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej

Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.
W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej

warunki określone w ust.1 powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.

2) Osobą prawną, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

II. W przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, pomoc

jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo.

Rozwijanie działalności gospodarczej 



Określenie wielkości przedsiębiorstwa

Przy określaniu wielkości przedsiębiorstwa brane są pod uwagę następujące przesłanki: 
- wielkość zatrudnienia, 
- roczny obrót, 
- roczna suma bilansowa. 

W związku z tym wyróżniamy następujące kategorie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP): 
1. mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny 
obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR; 
2. małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny 
obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR; 
3. średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników i którego roczny 
obrót nie przekracza 50 mln EUR lub którego całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR 
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III. Pomoc na operację przyznawana jest, jeżeli:

➢podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o

przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, do

której stosuje się przepisy ustawy z 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców oraz nadal wykonuje tę

działalność;

➢podmiot ubiegający się o jej przyznanie nie otrzymał pomocy na podejmowanie działalności gospodarczej w

ramach PROW lub upłynęły co najmniej 2 lata od przyznania tej pomocy

W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie

spółki cywilnej, powyższe warunki powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki. Warunek,

o którym mowa powyżej, jest spełniony, jeżeli każdy ze wspólników spółki cywilnej wykonywał działalność

gospodarczą w formie spółki cywilnej lub we własnym imieniu przez okres wskazany w ust.1 pkt 1 oraz nadal

wykonuje tę działalność.

Wnioskodawcy
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III. Pomoc na operację przyznawana jest, jeżeli:

➢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 utworzone to miejsce pracy, zostanie

zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,

•utrzymanie co najmniej 1* miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne do dnia, w którym

upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

* Wnioskodawca zobowiązany będzie do utrzymania co najmniej takiej liczby utworzonych miejsc pracy, jak

zadeklarowana we wniosku o dofinansowanie, za którą otrzymał dodatkowych punktów podczas oceny wg lokalnych

kryteriów wyboru

Wnioskodawcy
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Środki transportu

Rozwijanie działalności gospodarczej 

• Kosztem kwalifikowanym jest zakup nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu 

samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą

• Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości 

nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu 

środków transportu - w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów 

kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.

• Limitu dotyczącego kosztów zakupu środków transportu nie stosuje się do środków 

transportu innych niż pojazdy silnikowe w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.)

• pojazd silnikowy – pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru, pojazdu szynowego, roweru, 

wózka rowerowego, hulajnogi elektrycznej, urządzenia transportu osobistego i wózka inwalidzkiego



Warunki uzyskania wsparcia
Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny

(w oddziale ARiMR) jeżeli

koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych

operacja będzie realizowana w nie więcej niż 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 lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2024 r

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

LSR;

inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub

współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten 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
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Warunki uzyskania wsparcia

operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem

minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys złotych

podmiot ten 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

realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych

została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest 

wymagane przepisami odrębnymi

W przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki 

cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce.



Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia wynikające z zapisów LSR i 

procedur:

1.Wniosek z załącznikami został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu

2. Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze rozwój

przedsiębiorczości

3. Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze refundacja

4. Operacja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w tym z PROW

5. Operacja uzyska wskazaną w ogłoszeniu minimalną wymaganą liczbę punktów w ramach oceny wg lokalnych

kryteriów wyboru
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Beneficjent zobowiązuje się w szczególności do:
poniesienia kosztów kwalifikowalnych od dnia w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy,

a w przypadku kosztów ogólnych od dnia 1 stycznia 2014 r w formie rozliczenia pieniężnego, a w

przypadku transakcji której wartość, bez względu na liczbę wynikającej z niej płatności przekracza 1 tys.

złotych w formie rozliczenia bezgotówkowego

prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu

rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji, w ramach prowadzonych ksiąg

rachunkowych

niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych zgodnie z warunkami

przyznania pomocy

realizowania operacji zgodnie z Biznesplanem

utrzymania co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne do dnia, w

którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej

przechowywania całości dokumentacji związanej z przyznaną pomocą, do dnia w którym upłynie 5 lat

od dnia wypłaty płatności końcowej
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Zapraszamy na bezpłatne doradztwo do Biuro Partnerstwa LGD Bory Tucholskie

Tuchola, ul. Kolejowa 4

tel. 52 336 12 13, partnerstwo@borytucholskie.pl

mailto:partnerstwo@borytucholskie.pl

