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Załącznik Nr 1 
 do OGŁOSZENIA o naborze wniosków o udzielenie wsparcia Nr 4/2017 

 
Warunki udzielenia wsparcia dla operacji zgodnych z zakresem tematycznym przedsięwzięcia 

2.I. LSR tj.: „Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LGD” 
 
1. Warunki udzielenia wsparcia: w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie - Rozwijania działalności gospodarczej. 
 
Cel ogólny:  
II. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD  
Cel szczegółowy:  
2.1. Wzrost ilości miejsc pracy 
 
Przedsięwzięcie:  
I. Wsparcie przedsiębiorczości  
na obszarze LGD 

Wysokość wsparcia [PLN] Maksymalna wysokość intensywności 
wsparcia [%] 

Konkursy/projekty podstawowe 
Operacje: 
2.1.2. Operacje polegające na rozwoju 
istniejącego przedsiębiorstwa  
 

od 25 tyś do 300 tyś  
(z tworzeniem miejsca pracy – 
min. 1 miejsce pracy na każde 

rozpoczęte 100 tyś. zł wsparcia) 
lub do 25 tyś. (bez tworzenia 

miejsca pracy) 

 
podmioty wykonujące działalność 

gospodarczą, organizacje pozarządowe  
do 70% 

 
I. Warunki uzyskania wsparcia na realizacje operacji/projektu: 

 Beneficjent ma nadany numer identyfikacyjny, 
 Nie będzie współfinansowana z innych środków publicznych, 
 Będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, złożenie wniosku o płatność końcową 

wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r., 

 Projekt zawierający 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; 

 Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł.  
 Podmiot ten wykaże, że: 

• 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; 
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 Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych (wsparcia  
z wnioskowanych środków unijnych); 

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

 Beneficjent wykaże, że: 
Pomoc na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c jest przyznawana, jeżeli: 

• podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień 
złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni 
działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.  
o swobodzie działalności gospodarczej, 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 utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy  
o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, 
- utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone  
w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty 
płatności końcowej; 

• podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana 
pomoc na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a (zakładanie 
działalności gospodarczej) albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu 
podmiotowi pomocy na taką operację; 

 Pomoc na operację 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: 
• działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach; 
• górnictwo i wydobywanie; 
• działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie; 
• przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków; 
• wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej; 
• produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych; 
• produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych 

wyrobów farmaceutycznych; 
• produkcja metali; 
• produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli; 
• transport lotniczy i kolejowy; 
• gospodarka magazynowa. 
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II. Koszty kwalifikowalne: 

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza  
się koszty: 

• ogólne, o których mowa w 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013 
• zakupu robót budowlanych lub usług, 
• zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji  

lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych, 
• najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 
• zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, 
• zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych 

do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, 
• zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów, 
• podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013 

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

Kosztem kwalifikowanym jest także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 
rozporządzenia nr 1303/2013. Wartość wkładu rzeczowego, w formie nieodpłatnej pracy ustala  
się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia  
w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek  
o przyznanie pomocy, i liczby 168–23,21 zł w roku 2017. 

W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego  
w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną  
w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość 
rynkową tych kosztów. 

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. 

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały: 

1. Poniesione: 

• od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych – 
od dnia 1 stycznia 2014 r.; 

• zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania 
– w wyniku wyboru przez beneficjenta wykonawców poszczególnych zadań ujętych  
w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu  
ich wyboru określonego w umowie; 
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• 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, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia  
nr 1305/2013. 

3.  W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania 
się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, od dnia 18 marca 2017 r. ARiMR 
udostępniła specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań realizowanych  
w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie 
robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania 
określonego rodzaju działalności o wartości wyższej niż 20 tyś. netto. 

Portal jest dostępny pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl 

Opublikowanie zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR jest możliwe po zalogowaniu 
się loginem i hasłem nadanym przez ARiMR. O uprawnienia do zamieszczania ogłoszeń  
na Portalu należy wystąpić składając Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania Wniosku o nadanie 
uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

IV. Finanse 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: Pomoc na operację  
w ww. zakresie jest przyznawana w wysokości określonej w LSR LGD „Z Nami Warto” 
tj. do 70% kosztów kwalifikowalnych. Wysokość pomocy przyznanej na jedną operację nie może 
przekroczyć 300 000,00 zł. 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego 
naboru wynosi 2 700 000,00 zł 

V. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia 
wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji. 

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego 
beneficjenta. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia 
spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku 
o przyznanie pomocy, oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru 
określonych w LSR albo ich kopie. Kopie dokumentów dołącza się w formie potwierdzonej  
za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorządu województwa, podmiotu który wydał 
dokument, bądź w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

http://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/�
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Wykaz dokumentów - ARMiR:  

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) 

• Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 2z - otwórz 
• Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z - otwórz 

2)Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) zaktualizowana 23 listopada 
2016 r. - otwórz 

3) Biznesplan (wersja 2z) 

• Biznesplan (.pdf) - otwórz 
• Biznesplan (.docx) - otwórz 
• Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz 
• Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 2z) - zaktualizowane 6 lutego 

2017 r. - otwórz 

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 

• Oświadczenie (.pdf) - otwórz 
• Oświadczenie (.excel) - otwórz 

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości 
przedsiębiorstwa - otwórz 

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z) obowiązuje od 18 stycznia 2017 r. 

• Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz 
• Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz 
• Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz 
• Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) -

 otwórz 
• Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po 

wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień 
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) - otwórz 

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z) 

• Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz 
• Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz 

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) zaktualizowana na dzień 24 luty 2017 r. -
 otwórz 

 Wykaz dokumentów - LGD "Z Nami Warto" 

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/Pytania_23_02_2017/WoPP_19_2__I_2z_.pdf�
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/010317/WoPP_19_2__I_2z__1_.xlsx�
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2016/2_z/WoPP_inne/IW_WoPP_2_Z_POPRAWIONA_MJ_27_11.16.pdf�
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2016/2_z/WoPP_inne/BP_I_2z.pdf�
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2016/2_z/WoPP_inne/BP_I_2z.docx�
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/BP_inne.xlsx�
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/IPbiznesplan_06022017.pdf�
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2016/I_inne/Oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa.pdf�
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2016/I_inne/Oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa_a.xlsx�
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2016/I_inne/Zasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_przedsiebiorstwa.pdf�
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/umowa_w4.pdf�
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/zalacznik_1_w4.pdf�
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/zalacznik_2_w4.pdf�
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/zalacznik_3_w4.pdf�
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/zalacznik_3a_w4.pdf�
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2016/2_z/WoP_inne/WoP_19_2_I_W__2z_IW.pdf�
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2016/2_z/WoP_inne/WoP_19_2_I_W__2z_IW.xlsx�
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/IWoP_19_2_I_W_2z_aktualizacja__24_02_17_MZd_.pdf�
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• Lokalne kryteria wyboru operacji - otwórz  
• Oświadczenie wnioskodawcy o udzielaniu informacji - otwórz 
• Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - otwórz  

•  Cele ogólne i szczegółowe LSR - otwórz 

• Procedury wyboru i oceny operacji - otwórz 

 
 
Inne ważne informacje 

Ochrona danych osobowych: 

Dane osobowe pozyskane od wnioskodawców w czasie naboru będą przetwarzane przez LGD, która 
dokonuje wyboru operacji do finansowania. Dane te używane będą w celu dokonania wyboru 
operacji do dofinansowania oraz publikowane w zakresie określonym dla procedury wyboru 
wniosków w ramach realizacji LSR. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  
jest dobrowolne, jednak brak tejże zgody będzie równoznaczny z brakiem możliwości skutecznego 
aplikowania o środki. 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek 

Zasady rozpatrywania protestu określa pkt V Procedury obsługi operacji w ramach działania „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD na tzw. „duże projekty” oraz ustawa  
o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r.  
poz. 378). 

Wycofanie wniosku 

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku. W przypadku 
wycofania wniosku przez podmiot ubiegający się o wsparcie zobowiązany jest on do pisemnego 
zawiadomienia LGD „Z Nami Warto” o wycofaniu wniosku lub innej deklaracji związanej  
z wnioskiem z pozostawieniem śladu rewizyjnego. 

Pytania i odpowiedzi 

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Biura LGD „Z Nami Warto” 
Małgorzata Lisiecka – Kierownik Biura LGD tel. 694 093 972 
Ewa Jankowiak – Specjalista ds. wdrażania LSR, tel. 61 438 50 18 – Biuro we Wrześni 
Anita Nowicka - Specjalista ds. wdrażania LSR, tel. 61 438 50 18 – Biuro we Wrześni,  
tel. 62 74 02 049 – Biuro w Żerkowie 
Doradztwo i konsultacja wniosków jest prowadzone w Biurze we Wrześni od poniedziałku do piątku 
w godz. 8 00 -16 00. 

http://znamiwarto.pl/images/stories/2017/04_nabor/Zalacznik_4d_wzor_karty.pdf�
http://znamiwarto.pl/images/stories/2017/04_nabor/oswiadczenie_o_udzielaniu_informacji.pdf�
http://znamiwarto.pl/images/stories/2017/04_nabor/przetwarzanie_danych_osobowych.pdf�
http://znamiwarto.pl/images/stories/2017/04_nabor/przetwarzanie_danych_osobowych.pdf�
http://znamiwarto.pl/images/stories/2017/04_nabor/Przedsiebiorc_cele.pdf�
http://znamiwarto.pl/images/stories/2017/04_nabor/Procedura_duze_projekty.pdf�
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Dodatkowo   doradztwo i konsultacja wniosków jest prowadzone w Biurze w Żerkowie  
tylko w poniedziałki i środy w godzinach. 7 30 do 15 30. 

 
 
 
 
 
 

Zaleca się umawiania telefoniczne na spotkanie z doradcą. 
 

Adres Biura we Wrześni Adres Biura w Żerkowie 

ul. Dzieci Wrzesińskich 9 
62-300 Września 
tel. 61 438 50 18 

ul. Rynek 7e 
63-210 Żerków 
tel. 62 74 02 049 

e-mail: info@znamiwarto.pl 

 

mailto:info@znamiwarto.pl�

