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Informacje przygotowane na podstawie :
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



KTO MOŻE ZŁOŻY� WNIOSEK?

jest pełnoletnia,

ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR (gminy:
Brudzew, Dobra, Goszczanów, Kawęczyn, Kościelec, Malanów,
Przykona, Turek, Władysławów).

O pomoc może ubiegać się podmiot będący:
1. Osobą fizyczną, jeżeli:

 
jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

 



Podmiot ubiegający się o jej przyznanie:
a)nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i

w pełnym zakresie (wyjątek: produkcja artykułów spożywczych lub
produkcja napojów)

b)w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie
wykonywał działalności gospodarczej i nie została mu dotychczas

przyznana pomoc na operację w tym zakresie (z PROW)
c)Podmiotowi ubiegającemu się o pomoc nie została dotychczas

przyznana pomoc na operację w zakresie rozpoczęcie pozarolniczej
działalności gospodarczej na obszarach wiejskich oraz pomoc na
rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych

gospodarstw.
 

Pomoc jest
przyznawana

jeżeli: 
 
 



Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności
gospodarczej do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie

działalności gospodarczej, i jej wykonywanie oraz:
a)zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do

ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i
ubezpieczenia wypadkowego lub

b)utworzenie co najmniej 1 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
 
 

Pomoc jest
przyznawana

jeżeli: 
 
 



Wykonywania działalności gospodarczej
Podlegania ubezpieczeniom
Utrzymania miejsca pracy

Beneficjent realizuje zobowiązanie w zakresie:

 przez łącznie 2 lata w okresie od dnia
zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2
lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

 

Czas



Pomoc jest
przyznawana

jeżeli: 
 
 

3) koszty planowane do poniesienia w ramach operacji
mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w §17

ust.1 
4) 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 na tę operację; 

 



Koszty kwalifikowalne
KOSZTY OGÓLNE
honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje,

opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia

środowiskowego i gospodarczego

ZAKUP ROBÓT BUDOWLANYCH LUB USŁUG

ZAKUP/ROZWÓJ OPROGRAMOWANIA

KOMPUTEROWEGO 

oraz zakup patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie

autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych

NAJMU LUB DZIERŻAWY 

maszyn, wyposażenia lub nieruchomości



Koszty kwalifikowalne

ZAKUP NOWYCH MASZYN LUB

WYPOSAŻENIA

PODATKU VAT

ZAKUP NOWYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU, 

z wyłączeniem samochodów osobowych przeznaczonych do

przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą)

ZAKUPU NOWYCH RZECZY 

wyżej niewymienionych, w tym materiałów



Wszystkie koszty kwalifikowalne muszą
być uzasadnione zakresem operacji,
niezbędne do osiągnięcia jej celu 

oraz racjonalne.
 



Zasady ogólne

To kwota jednocześnie

maksymalna i minimalna.

KWOTA 100 TYS. ZŁ

nie jest wymagany wkład własny, ale jego

wykazanie skutkuje przyznaniem

dodatkowych punktów

100% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH

I - 80%, II - 20%

 (po rozliczeniu)

II TRANSZE

548 tys. Euro, co pozwala

dofinansować około 25

wniosków

ALOKACJA



Ważne
terminy 25.04-06.05.2022 r.

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM NABORZE

09.05-23.05.2022 r. 

TERMIN NABORU



Zobowiązania
beneficjenta

Realizacja operacji zgodnie z biznesplanem
Niefinansowanie operacji z innych środków

publicznych
Podjęcie we własnym imieniu działalności

gospodarczej
Zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalnego, ubezp.

rentowych i ubezpieczenia wypadkowego



Prowadzenie oddzielnego systemu
rachunkowości albo korzystania z

odpowiedniego kodu rachunkowego, dla
wszystkich transakcji związanych z realizacją

operacji, w ramach prowadzonych ksiąg
rachunkowych

Zobowiązania
beneficjenta



Zobowiązania
beneficjenta

 umożliwienie przedstawicielom Zarządu Województwa i Agencji
dokonywania kontroli w miejscu realizacji operacji,
umożliwienia przedstawicielom Zarządu Województwa, Agencji, Ministra
Finansów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej,
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, organów Krajowej
Administracji Skarbowej oraz innym podmiotom upoważnionym do takich
czynności, dokonywania audytów i kontroli dokumentów związanych z
realizacją operacji i wykonaniem obowiązków po zakończeniu realizacji
operacji lub audytów i kontroli w miejscu realizacji operacji lub siedzibie
Beneficjenta,
obecności i uczestnictwa osobistego albo osoby upoważnionej przez
Beneficjenta w trakcie audytów lub kontroli, określonych w lit. a oraz
lit. b, w terminie wyznaczonym przez upoważnione podmioty;



 dokumentowania zrealizowania operacji oraz
przechowywania całości dokumentacji związanej z przyznaną
pomocą,
 udostępniania uprawnionym podmiotom informacji
niezbędnych do monitorowania i ewaluacji Programu,
niezwłocznego informowania Zarządu Województwa o
planowanych albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze
zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej Beneficjenta, mogących
mieć wpływ na realizację operacji zgodnie z postanowieniami
umowy, wypłatę pomocy lub spełnienie wymagań określonych
Programie i aktach prawnych wymienionych w § 1

Do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty przez Agencję
drugiej transzy pomocy:

Zobowiązania
beneficjenta



informowanie i rozpowszechnianie informacji o pomocy
otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami Załącznika III do
rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji
znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z uwzględnieniem zasad
określonych przez LGD i zamieszczonych na jej stronie
internetowej, w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia
wypłaty drugiej transzy pomocy;

Zobowiązania
beneficjenta



Cele

Cel ogólny 1
Rozwój gospodarczy oraz promocja przedsiębiorczości na obszarze działania

Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.
 

Cel szczegółowy 1.3
Promocja zatrudnienia oraz wspieranie rozwoju współpracy pomiędzy podmiotami

gospodarczymi
 



Wskaźniki

WSKAŹNIK PRODUKTU
Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 24 szt.

.
 

WSKAŹNIKI REZULTATU
Liczba utworzonych miejsc pracy – 1 etat w tym: 

• liczba miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych
• liczba miejsc pracy w domenach strategicznych

 



Absolwenci
Młode kobiety (25-34 lata)

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

Grupy
defaworyzowane

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

 



Dziękuję za uwagę


