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Dodatkowe informacje dla Beneficjentów 
Warunki udzielenia wsparcia. 
 
1. Wnioskodawca 
1) Osoba fizyczna, jeżeli: 
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
b) jest pełnoletnia, 
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR - w przypadku gdy osoba fizyczna  
nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 
– Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, z późn. zm.). 
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2. Pomoc jest przyznawana podmiotowi spełniającemu warunki w pkt 1 i któremu został nadany 
numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem 
identyfikacyjnym”, jeżeli: 
 
1) koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych; 
 
2) 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 wypłacana po 
zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do 
dnia 31 grudnia 2022 r.; 
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3) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim 
objętym LSR; 
 
4) inwestycje trwale związane z nieruchomością 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 zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. (Dz. Urz. UE L 347, str. 320, z 20.12.2013 z późn. zm.); 
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5) operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem; 
 
6) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych; 
 
7) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych; 
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3. Pomoc na operację jest przyznawana, jeżeli: 
 
1) Podmiot ubiegający się o jej przyznanie: 
 
a) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba  
że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (DZ. U. Nr 251 poz. 1885  
z późn. zm.) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów; 
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b) w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał 
działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 
przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, z późn. zm.), w szczególności nie był wpisany do Centralnej 
Ewidencji    i Informacji o Działalności Gospodarczej i nie została mu dotychczas przyznana pomoc 
na operację w tym zakresie; 
 

Materiał opracowany na zlecenie Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER , Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 



2) operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, z późn. zm.), i jej 
wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, 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 i podleganie tym ubezpieczeniom do 
dnia, w którym upłynie 2 lata od  dnia wypłaty płatności końcowej, lub 
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b) samozatrudnienie lub utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne 
etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla 
której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie 
utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej; 
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3) 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, nie jest niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację; 
 
4) Beneficjent zobowiąże 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 płatności końcowej. 
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4. Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji. 
 
Mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1 rozporządzenia 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 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 772 z późn. zm.); 
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2) Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach, z tym że: 
a) pierwsza transza pomocy obejmuje 80% (ryczałt) kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, 

jeżeli Beneficjent: 
 
 podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy  

z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, z późn. zm.), 
 

 zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń 
społecznych z tytułu wykonywania działalności, o której mowa w lit. a – w przypadku, o którym 
mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, chyba że korzysta z uprawnień, o którym mowa w art. 18 ust.  
1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, z późn. zm.); 
 

 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; 
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b) druga transza pomocy obejmuje 20%  (refundacja) kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, 
jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 5, a w 
przypadku gdy Beneficjent korzystał z uprawnienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 
marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, z późn. zm.), jeżeli zgłosił się do 
ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu 
wykonywania działalności, o której mowa w lit. a – w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. 
a. 
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Dokumenty do pobrania: 
Formularze wniosku o przyznanie pomocy z załącznikami: 
Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 3z – obowiązuje od 16.10.2017 r. 
Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 3z 
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) (zaktualizowano 1.12.2017 r.) 
Biznesplan (.pdf) – wersja 3z 
Biznesplan (.docx) – wersja 3z 
Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu wersja 3z 
Pomocnicze tabele finansowe biznesplanu – wersja 3z 
RODO_klauzule_19.2 
Formularz umowy o przyznaniu pomocy: 
Umowa o przyznaniu pomocy -v.4z (.pdf) 
Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) 
Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu_Informacja  po realizacji operacji (.xlsx) 
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