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Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
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Rozwijanie działalności gospodarczej 

O pomoc może ubiegać się podmiot będący: 

1) osobą fizyczną, jeżeli miejsce oznaczone adresem, pod którym 
wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do CEiDG, znajduje się na 
obszarze wiejskim objętym LSR (gminy: Brudzew, Dobra, Goszczanów, 
Kawęczyn, Kościelec, Malanów, Przykona, Turek, Władysławów); 

2) osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby 
lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR; 

3) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której 
ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej 
oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR; 

spółki prawa cywilnego oraz spółki prawa handlowego 
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Rozwijanie działalności gospodarczej 

 Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy 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; 

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

 Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, wykonujący działalność 
gospodarczą, prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe 
przedsiębiorstwo: 

1) Mikroprzedsiębiorstwo - to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 
10 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub 
całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro, 

2) Małe przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 
50 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub 
całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro; 
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Rozwijanie działalności gospodarczej 

 

 

 

Pomoc jest 
przyznawana 

jeżeli: 

 

•podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy został nadany numer identyfikacyjny 

•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. 

•koszty inwestycyjne, realizowane są na obszarze wiejskim objętym LSR 

•inwestycje trwale związane z nieruchomością realizowana będą na nieruchomości będącej własnością 

lub współwłasnością podmiotu lub posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele 

określone we wniosku o przyznanie pomocy przez okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia 

trwałości operacji 

•operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem 

•minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych 

•podmiot wykaże, że posiada doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, lub 

posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, lub posiada kwalifikacje, lub wykonuje działalność 

odpowiednią do przedmiotu operacji 

•realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych 

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

wymagane przepisami odrębnymi 
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Rozwijanie działalności gospodarczej 
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Operacja zakłada utworzenie co najmniej 
jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne 
etaty średnioroczne i jest to uzasadnione, a 
osoba, dla której zostanie utworzone to 
miejsce pracy, zostanie zatrudniona na 
podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej 
umowy o pracę (w przypadku, gdy operacja nie 
zakłada utworzenia  miejsca pracy – wartość 
operacji musi wynosić co najmniej 50 tys. zł); 
Utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, 
które zostaną utworzone przez 3 lata od dnia 
wypłaty płatności końcowej. 

 



ZASADY 
OGÓLNE 

 

 Maksymalna kwota wsparcia to 300 tys. złotych, dla podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą, przy czym nie może przekroczyć: 

 100 tys. złotych przy min. 1 utworzonym miejscu pracy, 

  200 tys. złotych przy min. 2 utworzonych miejscach pracy, 

  300 tys. złotych przy min. 3 utworzonych miejscach pracy, 

 w przypadku, gdy prowadzący działalność nie tworzy miejsca pracy: 25 tys. zł, a 
cała wartość operacji wynosić będzie nie mniej niż 50 tys. zł 

 Poziom wsparcia – 70 % kosztów kwalifikowanych 

 Forma udzielonego wsparcia – refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych 

 Alokacja – 1 382 203,00 zł 

 Termin naboru: 19 lutego – 5 marca 

 Ogłoszenie o planowanym naborze: od 5 lutego (strona internetowa LGD) – nabór 
nr 12/2018 

 

 

 

 

Rozwijanie działalności gospodarczej 
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KOSZTY KWALIFIKOWANE 

CO MOŻNA ZALICZYĆ DO KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH 

 Koszty ogólne (rozporządzenie 1305/2013) - do 10 % pozostałych kk (honoraria architektów, 
inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia 
środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) 

 Zakup robót budowlanych lub usług 

 Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego, patentów, licencji, wynagrodzenia za 
przeniesienie praw autorskich, majątkowych, znaków towarowych 

 Najem, dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości 

 Zakup nowych maszyn lub wyposażenia 

 Zakup nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych 
przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą (w wysokości 
nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o 
koszty ogólne) 

 Zakup nowych innych rzeczy, w tym materiałów 

 Podatek od towarów i usług (VAT), 

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

Rozporządzenie nie obejmuje kosztów bieżących 

 

     Stosownie do art. 61 rozporządzenia 1305/2013 kosztami bieżącymi są: 
koszty operacyjne; koszty person elit; koszty szkolenia; koszty 
związane z kształtowaniem wizerunku; koszty finansowe lub koszty 
związane z tworzeniem sieci kontaktów 

      

     Zakup materiałów do produkcji stanowi bieżące koszty operacyjne 
prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego nie może być kosztem 
kwalifikowalnym  
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ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA 

Zapisy 
umowy: 



ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA 

Zapisy 
umowy: 



ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA 

Zapisy 
umowy: 



ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA 

Zapisy 
umowy: 



PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA CELE I WSKAŹNIKI 



Rozwijanie działalności gospodarczej 

GRUPY DEFAWORYZOWANE: 

 Absolwenci 

 Młode kobiety (25-34 lata) 

 Niepełnosprawni 

 Osoby zagrożone zwolnieniami grupowymi lub osoby, które utraciły pracę w 
wyniku zwolnień grupowych 

DOMENY STRATEGICZNE: 

 Transport pasażerski 

 Usługi dla mieszkańców wg PKD, którego dotyczy operacja (nie dotyczy handlu                     
i produkcji), w tym w ramach zanikających zawodów 

 Miejsca opieki nad osobami zależnymi 

 Inwestycje związane z ochroną środowiska 



KRYTERIA OCENY 

 

1. JAKOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA  max 55 pkt 
(MIN 60% - 33 pkt) 

a) uzasadnienie potrzeby realizacji operacji 

b) wykorzystanie zasobów LGD: 
historycznych, kulturowych, naturalnych w 
operacji 

c) działania przewidziane w operacji 

d) realność założeń rzeczowych i 
merytorycznych 

e) potencjał wnioskodawcy: doświadczenie 
lub posiadane zasoby lub kwalifikacje                        
(os. fizyczna) lub wykonuje działalność 
odpowiednią do przedmiotu operacji 

 

 
 

3. TRWAŁOŚĆ max 15 pkt 
(MIN 60% - 9 pkt) 
a) efektywność wskaźników rezultatu 
b) utrzymanie wskaźników i efektów 

operacji 

2. EFEKTYWNOŚĆ max 30 pkt 
(MIN 60% - 18 pkt) 
a) adekwatność i racjonalność założeń 
finansowych 
b) przejrzystość budżetu 
c) wkład własny beneficjentów 
d) efektywność kosztowa 

OCENA JAKOŚCIOWA – max 100 pkt 



KRYTERIA OCENY 

OCENA STRATEGICZNA – max 85 pkt 
1. Innowacyjność – 10 pkt 

2. Zintegrowanie (sektorowe, obszarowe, kontekstowe) – 15 pkt 

3. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu – 10 pkt 

4. Domeny strategiczne – 5 pkt 

5. Nowe usługi – 10 pkt 

6. Grupy defaworyzowane – 10 pkt 

7. Miejsca pracy – 10 pkt 

8. Wnioskowana kwota wsparcia – 15 pkt 

9. Lokalizacja  - NIE DOTYCZY 

10. Lokalne produkty rolne – NIE DOTYCZY 

 



PODRĘCZNIK BENEFICJENTA 

Podręcznik zawiera podstawowe informacje 
dotyczące poszczególnych rodzajów 
dofinansowań a także szczegółowe definicje 
pojęć dotyczących kryteriów oceny operacji 
przez Radę LGD 
 

www.lgd-tur.org.pl 
 



PODRĘCZNIK BENEFICJENTA 



Jak wygląda proces oceny? 

 
 ETAP I – Ocena formalna wniosku 
 ETAP II – Ocena zgodności operacji 

z LSR, w tym ocena zgodności z 
PROW na lata 2014-2020 

 Operacje, które nie spełniają 
warunków wymaganych w 
ramach I lub II etapu oceny nie 
podlegają dalszej ocenie 

 
 

 ETAP III – ocena merytoryczna, w 
tym ocena jakościowa i 
strategiczna 

 ETAP IV – wybór operacji do 
finansowania i ustalenie kwoty 
wsparcia 

PRACOWNIK BIURA 

RADA LGD 
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Krok po kroku . . . 
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Ogłoszenie o naborze 
 

Nabór – 14 dni 
 

Weryfikacja zgodności operacji z LSR i Programem,                          
a także wybór operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia   

(45 dni + 7 dni) – 1 uzupełnienie! 
(termin na uzupełnienie – 3 dni od dnia doręczenia 
pisma, jednak nie później niż 6 dni, licząc od dnia 

nadania pisma) 
 
 

Ocena UM 4 -  miesiące + okres na pismo o uzupełnienie 
braków – 1 uzupełnienie! 

 
 

Podpisanie umowy 
 
 
 

 

 
Realizacja operacji 

(maksymalnie 2 lata) 
 
 

Złożenie wniosku o płatność końcową 
 

Rozpatrzenie wniosku o płatność przez UM 
(termin na usunięcie braków – 14 dni od dnia doręczenia 

wezwania) 
 
 

Wypłata środków finansowych po pozytywnym 
rozpatrzeniu wniosku o płatność – 3 m-ce od dnia złożenia 

wniosku o płatność 

 
 

Ankiety monitorujące dla LGD / UM w okresie zachowania 
ciągłości projektu 



MOŻLIWOŚĆ WYCOFANIA WNIOSKU 

 

 

Rozwijanie działalności gospodarczej 

  W okresie trwania naboru i na każdym etapie oceny wniosku istnieje 

możliwość wycofania wniosku – wyłącznie bezpośrednio w siedzibie 

LGD 

 Odpowiedni formularz udostępniony jest na stronie internetowej LGD 

 Brak konsekwencji skutecznego wycofania wniosku 

Możliwość ponownego złożenia wniosku 
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PROTEST 

 

 

Rozwijanie działalności gospodarczej 

Możliwość wniesienia protestu od: 
 

1) negatywnej oceny zgodności operacji z LSR albo 

2) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo 

3) wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie 

środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o udzielenie 

wsparcia, albo 

4) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana 
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Rozwijanie działalności gospodarczej 

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o wyniku wyboru  (wzór protestu – na 
załączniku udostępnionym na stronie LGD). Musi zawierać: 

 oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu; 

 oznaczenie wnioskodawcy – numer identyfikacyjny Wnioskodawcy; 

 numer wniosku o dofinansowanie operacji;                                                                                                                                    7 dni 

 podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii 
dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy. 

 wskazanie, w jakim zakresie podmiot ubiegający się o wsparcie nie zgadza się z negatywną oceną zgodności 
operacji z LSR oraz uzasadnienie stanowiska podmiotu w tym zakresie; 

 wskazanie w jakim zakresie podmiot ubiegający się o wparcie nie zgadza się z ustaloną przez LGD kwotą wsparcia 
oraz uzasadnienie stanowiska podmiotu w tym zakresie; 

 wskazanie kryteriów wyboru operacji, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem; 

 wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem 
wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem; 
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PROTEST 

 

 



Rozwijanie działalności gospodarczej 

W terminie 14 dni od wniesienia protestu LGD weryfikuje wyniki dokonanej przez 
siebie oceny w zakresie kryteriów i zarzutów i: 

 dokonuje zmiany podjętego rozstrzygnięcia, co skutkuje odpowiednio 
skierowaniem operacji do właściwego etapu oceny, dokonuje aktualizacji listy 
projektów wybranych do finansowania, informując o tym wnioskodawcę, albo 

  kieruje protest wraz z otrzymaną od wnioskodawcy dokumentacją do ZW, 
załączając do niego stanowisko dotyczące braku podstaw do zmiany podjętego 
rozstrzygnięcia oraz informuje wnioskodawcę na piśmie o przekazaniu protestu 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

                                                              

PROTEST 

 

 



Rozwijanie działalności gospodarczej 
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WNIOSEK O PRZYZNANIE 

POMOCY 
 

 



Rozwijanie działalności gospodarczej 

UWAGA! 

WYKLUCZONE DZIAŁALNOŚCI (§8 Rozporządzenia), m.in.: 

 działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po 
zbiorach 

 ogrodnictwo 

Działalności, które nie zostały uwzględnione w ustawie z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

 

REMONT – NIE, MODERNIZACJA – TAK 
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Rozwijanie działalności gospodarczej 

UWAGA! 

 

Opis planowanej operacji – operacja wpisuje się 
w cele LSR 

 

 

 

CELE MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z CELAMI 
ZAWARTYMI W LSR 
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Rozwijanie działalności gospodarczej 

UWAGA! 

 

Cel(e) operacji 

Jakie efekty podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy 
zamierza osiągnąć poprzez realizację tej operacji? 

 

 Konkretny 

 Mierzalny 

 Realistyczny 
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Rozwijanie działalności gospodarczej 

UWAGA! 

WSKAŹNIKI 
 

 
                                                                 wskaźniki obowiązkowe – 

                                                               muszą wynikać z zakresu operacji 

 

 

 

             pozostałe wskaźniki – 

         muszą być wskazane w LSR 
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Stan zatrudnienia 

UWAGA! 

 ZUS DRA + załączniki (RCA, RZA, RSA) 

 Potwierdzenie wpływu do ZUS 

 Podpis płatnika składek 

 Wyliczenie stanu zatrudnienia wg instrukcji WOPP 

Do stanu zatrudnienia nie należy wliczać: 

 Osoby samozatrudnionej, czyli prowadzącej działalność gospodarczą 

 Pracowników przebywających na urlopie: bezpłatnym, macierzyńskim (na 
warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, rodzicielskim), 
wychowawczym, bezpłatnym udzielonym pracownikom powołanym do 
pełnienia określonych funkcji z wyboru 

 Stażystów 

 Osób zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego 

 Osób wykonujących pracę na podstawie innej niż umowa o pracę i 
spółdzielcza umowa o pracę (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło lub 
kontraktu menadżerskiego) 

 Osób skazanych zatrudnionych na podstawie skierowania do pracy 
wydanego przez dyrektora zakładu karnego (a nie umowy o pracę) 
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Wskazówki 

UWAGA! 

 Zaznaczyć cel złożenia wniosku 

 Cele mają być przepisane z LSR 

 Opis operacji powinien być zwięzły 

 Praca z kryteriami wyboru operacji 

 Wypełniać zgodnie z instrukcją wypełniania 
wniosku 
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Rozwijanie działalności gospodarczej 
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BIZNESPLAN 
 

 



WSKAZÓWKI 
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 Niedozwolona jest jakakolwiek ingerencja w formę Biznesplanu 
poprzez wycinanie punktów, usuwanie tabel lub stron etc. 

 Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy musi wypełnić wszystkie 
pola w Biznesplanie. Jeśli jakieś pytanie/polecenie go nie dotyczy, 
musi wpisać „nie dotyczy” 

 Biznesplan jest wypełniany w ścisłym powiązaniu z wnioskiem o 
przyznanie pomocy 

 Należy pamiętać o podpisaniu biznesplanu z datą jego sporządzenia 
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TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ II TRANSZY 
(w przypadku realizacji operacji w I etapie – termin złożenia 

wniosku o płatność końcową) 
≠ 

DATA DOKONANIA PŁATNOŚCI OSTATECZNEJ (KOŃCOWEJ) 
– ROK N 



BIZNESPLAN 

3.2 Zakładany ilościowy i wartościowy poziom sprzedaży 
produktów/usług/towarów 

I. Przewidywana data dokonania płatności ostatecznej: 
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ROK N 
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•Dane dotyczą pełnego roku od przewidywanej daty dokonania 
płatności końcowej (nie musi być zgodny z rokiem obrachunkowym) 
•Korelacja z tabelą 9.1 Prognoza poziomu wielkości sprzedaży 
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DANE DOTYCZĄ OKRESÓW OBRACHUNKOWYCH 

Wartość podana ilościowo, a nie 
wartościowo – np. sztuki 
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Brak konkurencji na rynku – należy wskazać dobra substytucyjne 
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TABELE FINANSOWE 

• 7.1 Zestawienie przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji 
operacji 

• 9.1 Prognoza poziomu cen i wielkości sprzedaży 

• 9.2 Rachunek zysków i strat 

• 9.3 Zaktualizowana wartość netto 

• 9.4 Wskaźnik rentowności sprzedaży 

 

 Możliwe jest odblokowanie poszczególnych arkuszy (recenzja – nie 
chroń arkusza) 

 Dodatkowe wiersze należy uzupełnić formułami 



Biznesplan 

Wydatki kwalifikowalne 

Wydatki kwalifikowalne 
Wydatki niekwalifikowalne 
(np. VAT, materiały  na start) 

CAŁKOWITE 

KWALIFIKOWALNE 

NIEKWALIFIKOWALNE 

Z WOPP 
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• Tabela 3.2 będzie punktem odniesienia przy weryfikacji wniosku o 
płatność, czy został osiągnięty 30% ilościowy i wartościowy poziom 
sprzedaży 

• Wartości wykazane w tabeli 9.3 powinny być zgodne z wartościami 
wskazanymi w tabeli 9.1 i w tabeli 9.2 

• Tabele finansowe należy wypełniać zgodnie z instrukcją i za pomocą 
tabel pomocniczych 

• Zakup sprzętu/maszyn używanych jest kosztem niekwalifikowalnym 
• Dokładne opracowanie koncepcji projektu 
• Precyzyjne opisy działań w projekcie 
• Precyzyjne opisy zakupów (sprzętu, parametrów, materiałów itp.) 
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• Dokładne opracowanie koncepcji projektu 
• Precyzyjne opisy działań w projekcie 
• Precyzyjne opisy zakupów (sprzętu, parametrów, 

materiałów itp.) 
• Praca z kryteriami wyboru operacji 
• Zwrócenie uwagi na wartości referencyjne wskaźników 
• Praca z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie 

pomocy oraz informacjami pomocniczymi przy 
wypełnianiu biznesplanu 



WYMAGANE DOKUMENTY 
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  wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami 
  biznesplan 
  wersja elektroniczna wniosku 
  oświadczenie o ewaluacji 
  oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych 
  oświadczenie o realizacji wskaźników 
 
 

Wnioski należy złożyć w formie uniemożliwiającej jego samoistną 
dekompletację (np. poprzez umieszczenie w segregatorze lub 

skoroszycie) w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach 
 
 



Godziny pracy biura:  poniedziałek – piątek (8:00 – 16:00) 

Godziny doradztwa i konsultacji telefonicznych: 12:00 – 15.30 

PROSIMY O TELEFONICZNE UMAWIANIE SIĘ NA KONSULTACJE 
Daria Robaszek 

e – mail: daria.robaszek@lgd-tur.org.pl 

 

Dane kontaktowe 

TURKOWSKA UNIA ROZWOJU – T.U.R. 
Lokalna Grupa Działania 

ul. Kolska Szosa 3, 62 - 700 Turek 
tel./fax 63 289 36 57 

strona www: www.lgd-tur.org.pl    

e-mail: biuro@lgd-tur.org.pl 
kom. 601 - 614 - 609 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ  
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