Możliwości pozyskiwania środków z budżetu LEADER

BROSZURA INFORMACYJNA

STOWARZYSZENIE

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

„BUD-UJ RAZEM”

Szanowni Państwo,
Stojąc na progu nowej perspektywy finansowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, oddaję do Państwa rąk publikację zawierającą najważniejsze informacje na temat
możliwości pozyskania środków z programu Leader. Mam nadzieję, że niniejsza broszura przybliży
możliwości, z których będziecie mogli skorzystać i tym samym ułatwi pozyskanie środków nie tylko na
rozwój przedsiębiorczości, odnowy naszych miejscowości, ale również na aktywizację społeczności
lokalnych.
Dotychczasowe doświadczenia zdobywane wspólnie od 2008 r. na polu dotacji unijnych,
pozwoliły nam skutecznie działać na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Współpraca samorządów
lokalnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców a także mieszkańców obszaru dała wymierne
efekty w postaci 577 złożonych wniosków i blisko 20 milionów złotych przyznanych dotacji. To jednak
nie same pieniądze, ale efekty za nimi idące stały się motorem do naszych dalszych działań.
Lokalna Strategia Rozwoju złożona w grudniu 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Łódzkiego została pozytywnie oceniona i dała szansę na pozyskanie kolejnych środków, które umożliwią
nam dalsze działanie na rzecz naszej społeczności. W obecnym okresie programowania jest to kwota
ponad 14 milionów złotych, z czego połowa tych środków przeznaczona jest na rozwój
przedsiębiorczości. Pozostałe pieniądze skierowane są do sektora społecznego oraz publicznego.
Aby ułatwić aplikowanie o środki Stowarzyszenie zapewnia również profesjonalne doradztwo, szkolenia
i spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami.
Serdecznie zachęcam do aplikowania po dotacje za pośrednictwem Stowarzyszenia
LGD „BUD-UJ RAZEM”, mając równocześnie nadzieję na kontynuację naszej współpracy a tym samym
na dalszy równomierny rozwój naszego obszaru.

Krystyna Adaszkiewicz
Prezes Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”

Warto zaznaczyć, że podstawową cechą funkcjonowania inkubatora przetwórstwa lokalnego jest
założenie, iż z jego infrastruktury korzystają podmioty odrębne (właściciel inkubatora musi tak
dostosować zakład by mógł być w sposób legalny udostępniany lokalnym producentom chcącym
przetwarzać posiadane produkty rolne).
Kto może ubiegać się o przyznanie pomocy?
 Osoba fizyczna, jeżeli:







- jest obywatelem państwa członkowskiego UE,
- jest pełnoletnia,
- ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR lub miejsce oznaczone adresem
pod którym wykonuje działalność gospodarczą znajduje się na obszarze wiejskim objętym
LSR
osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje
się na obszarze wiejskim objętym LSR;
jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim
objętym LSR;
gmina, która nie ma siedziby na obszarze LSR, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym
LSR, w ramach której zamierza realizować operację;
powiat, który nie ma siedziby na obszarze LSR, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących
w skład tego powiatu obejmuje swym obszarem obszar wiejski objęty LSR, w ramach której
zamierza realizować operację.

Forma, poziom i wysokość pomocy :
 Intensywność pomocy dla beneficjentów spoza sektora jednostek finansów publicznych wynosi
100%.
 Intensywność pomocy dla jednostek sektora finansów publicznych wynosi 63,63%.
 Pomoc jest udzielana w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
 Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie programowania nie może przekroczyć 375 000,00 zł.
Prefinansowanie
Beneficjent ma możliwość skorzystania z prefinansowania operacji, w postaci:
 Zaliczki w wysokości 50% kwoty pomocy, z tym że zaliczka jest wypłacana po ustanowieniu
i wniesieniu przez niego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających
z umowy o przyznanie pomocy.
Rejestr Upoważnionych Gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji beneficjentom
PROW 2014-2020 znajduje się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.
 Wyprzedzającego finansowania w wysokości 36,37% kwoty pomocy.

I N K U B ATO R P R Z E T W Ó R S T WA L O K A L N E G O

Przez inkubator przetwórstwa lokalnego rozumie się przedsiębiorstwo spożywcze w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), w których jest wykonywana działalność
w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego
lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności
tego inkubatora jest przetwarzanie.

PROJEKTY GRANTOWE

Projekt grantowy jest operacją, której beneficjent będący LGD udziela innym podmiotom wybranym
przez LGD, zwanym dalej „Grantobiorcami”, grantów będących środkami finansowymi programu
powierzonymi przez LGD Grantobiorcom na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji.
Kto może ubiegać się o przyznanie pomocy?
 Osoba fizyczna, jeżeli:







- jest obywatelem państwa członkowskiego UE,
- jest pełnoletnia,
- ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR;
osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje
się na obszarze wiejskim objętym LSR;
jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim
objętym LSR;
gmina, która nie ma siedziby na obszarze LSR, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym
LSR, w ramach której zamierza realizować operację;
powiat, który nie ma siedziby na obszarze LSR, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących
w skład tego powiatu obejmuje swym obszarem obszar wiejski objęty LSR, w ramach której
zamierza realizować operację.

Pomoc przyznawana jest podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji
wniosków o przyznanie płatności .
O pomoc nie może ubiegać się podmiot
prowadzący działalność gospodarczą. Jedynym wyjątkiem jest przypadek Grantobiorcy,
który zgodnie ze swoim statutem w ramach
swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła
– wówczas pomoc jest wypłacana nawet gdy:
Plac zabaw w Chełmie

- podmiot ten nie posiada siedziby ani oddziału na obszarze objętym LSR, ale jeżeli obszar działalności
Grantobiorcy i jego jednostki organizacyjnej pokrywa się z obszarem wiejskim objętym LSR, a realizacja zadania, na które udzielany jest grant, jest związana z przedmiotem działalności danej jednostki
organizacyjnej;
- Grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które udzielany jest
grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności
jednostki organizacyjnej Grantobiorcy.

Plac zabaw w Gminie Ujazd
Kompleks sportowy w Woli Kamockiej

 Zakup robót budowlanych i usług.
 Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych.
 Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości.
 Zakup nowych maszyn lub wyposażenia a w przypadku operacji w zakresie zachowania
dziedzictwa lokalnego – również używanych maszyn lub wyposażenia stanowiących eksponaty.
 Zakup rzeczy innych niż wymienionych w pkt 4 w tym materiałów.
 Koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa w pkt. 1-6 (tj. honoraria architektów,
inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności.) w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.
 Podatek od towarów i usług (VAT), z wyjątkiem podatku, którego nie można odzyskać na mocy
przepisów prawa polskiego.
Zakres realizacji projektu grantowego
i zadań realizowanych w jego ramach:
 Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej
w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań
innowacyjnych.
 Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
Miejsce pamięci. Gmina Ksawerów

 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.
 Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
Forma, poziom i wysokość pomocy

:

 Intensywność pomocy wynosi 100%.
 Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie może przekraczać 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.

 Środki finansowe z tytułu pomocy wypłacane są w dwóch transzach:
 80% - po podpisaniu umowy o powierzenie grantu.
 20% - jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym.

 Wartość całkowita każdej operacji służącej osiągnięciu celu projektu grantowego nie może być
wyższa niż 50 tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych.
 Limit pomocy na jednego Grantobiorcę wynosi 100 tys. złotych w ramach projektów grantowych realizowanych przez LGD.
 W przypadku gdy zgodnie ze statutem danego podmiotu w ramach jego struktury organizacyjnej
powoływane są jednostki organizacyjne takie jak sekcje lub koła, limit liczy się oddzielnie na ten
podmiot i oddzielnie na jego jednostki organizacyjne, jeżeli realizacja zadania, na które jest
udzielany grant, jest związana z przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej.

PROJEKTY GRANTOWE

Koszty kwalifikowalne:

ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Działanie wspiera rozwój infrastruktury wiejskiej oraz odnowę wsi, przyczyniając się tym samym
do poprawy warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej
Kto może ubiegać się o przyznanie pomocy?
 Osoba fizyczna, jeżeli:







- jest obywatelem państwa członkowskiego UE,
- jest pełnoletnia,
- ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR;
osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje
się na obszarze wiejskim objętym LSR;
jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim
objętym LSR;
gmina, która nie ma siedziby na obszarze LSR, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym
LSR, w ramach której zamierza realizować operację;
powiat, który nie ma siedziby na obszarze LSR, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących
w skład tego powiatu obejmuje swym obszarem obszar wiejski objęty LSR, w ramach której
zamierza realizować operację.

Pomoc przyznawana jest podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji
wniosków o przyznanie płatności .
Koszty kwalifikowalne:
 Zakup robót budowlanych i usług.
 Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków
towarowych.
 Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości.

Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach Małych

 Zakup nowych maszyn lub wyposażenia a w przypadku operacji w zakresie zachowania
dziedzictwa lokalnego – również używanych maszyn lub wyposażenia stanowiących eksponaty.
 Zakup rzeczy innych niż wymienionych w pkt 4 w tym materiałów.
 Koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa w pkt. 1-6 (tj. honoraria architektów,
inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności.) w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.
 Podatek od towarów i usług (VAT), z wyjątkiem podatku, którego nie można odzyskać na mocy
przepisów prawa polskiego.

Koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych
(nie stosuje się do operacji realizowanych
przez JSFP lub organizację OPP).

Gminne Centrum Kultury w Rozprzy

 Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej
w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
 Rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na
budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania, o którym
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.
 Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Forma, poziom i wysokość pomocy :
 Intensywność pomocy dla beneficjentów spoza sektora jednostek finansów publicznych wynosi
100%.
 Intensywność pomocy dla jednostek sektora finansów publicznych wynosi 63,63%.
 Pomoc jest udzielana w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Prefinansowanie
Beneficjent ma możliwość skorzystania z prefinansowania operacji, w postaci:
 Zaliczki w wysokości 50% kwoty pomocy, z tym że zaliczka jest wypłacana po ustanowieniu
i wniesieniu przez niego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających
z umowy o przyznanie pomocy.
Rejestr Upoważnionych Gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji beneficjentom
PROW 2014-2020 znajduje się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.
 Wyprzedzającego finansowania w wysokości 36,37% kwoty pomocy.

Dom Ludowy w Pawłowie Górnym

Dom Ludowy w Kozierogach

ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Zakres realizacji operacji:

Kto może ubiegać się o przyznanie pomocy?

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 Osoba fizyczna, jeżeli:
- jest obywatelem państwa członkowskiego UE,
- jest pełnoletnia,
- ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR;
Pomoc przyznawana jest podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie
przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie płatności .
Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy dodatkowo musi spełniać następujące warunki:


nie może podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie
chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów;



w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku nie wykonywał działalności
gospodarczej, do której stosuje się przepisu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tj.
nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;



nie została mu przyznana pomoc na operację w tym zakresie. (ze środków PROW)

Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się
przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, i jej wykonywanie do
dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:


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



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

Rodzaje działalności wykluczone ze wsparcia :












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.



ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013 (tj. 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 oraz zakupu patentów, licencji lub
wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych



najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości;



zakup nowych maszyn lub wyposażenia;



zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych
do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą;



zakupu innych rzeczy niż wymienione w pkt. 5 i 6, w tym materiałów (nie obrotowych);



podatek od towarów i usług (VAT), z wyjątkiem podatku, którego nie można odzyskać na mocy przepisów prawa polskiego

- które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celów oraz racjonalne.
Forma, poziom i wysokość pomocy


Pomoc udzielana jest w formie premii.



Wysokość pomocy jaka zostanie udzielona jednemu beneficjentowi to 100 000 zł.



Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach.

Agencja wypłaca środki finansowe z tytułu pierwszej transzy pomocy, jeżeli Beneficjent:
 podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, na którą została przyznana mu pomoc;
 dokonał zgłoszenia działalności gospodarczej do rejestru CEIDG;
 dokonał zgłoszenia działalności gospodarczej do rejestru działalności regulowanej, o którym
mowa w art. 65 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
 zgłosił się do ubezpieczeń społecznych na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń
społecznych z tytułu wykonywania tej działalności;
 uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne
przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją;
 zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;
 złożył wniosek o płatność w terminie, o którym mowa w umowie przyznania pomocy.
Agencja wypłaca środki finansowe z tytułu drugiej transzy pomocy, jeżeli Beneficjent:
 zrealizował operację zgodnie z biznesplanem;
 zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;
 udokumentował zrealizowanie operacji;
 złożył wniosek o płatność drugiej transzy pomocy.
 Beneficjent zobowiązuje 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 drugiej transzy pomocy.

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Koszty kwalifikowalne:

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kto może ubiegać się o przyznanie pomocy?


Osoba fizyczna, jeśli:
 jest obywatelem państwa członkowskiego UE;
 jest pełnoletnia;
 miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze
wiejskim objętym LSR;



osoba prawna, jeśli siedziba lub jej oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR;



jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim
objętym LSR.

Pomoc przyznawana jest podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie
przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności .
O pomoc w ramach działania mogą ubiegać się wyłącznie podmioty kwalifikujące się jako mikro albo
małe przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy dodatkowo musi spełniać następujące warunki:


w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie
co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą oraz nadal wykonuje tę działalność;



nie otrzymał pomocy na operację w ramach działania ”Podejmowanie działalności gospodarczej”
o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 24 września 2015 (Dz. U. poz. 1570) albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania
podmiotowi tej pomocy;



nie otrzymał pomocy na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 (Dz. U. poz. 1570) lub w ramach
poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.

Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty
średnioroczne, które będzie uzasadnione zakresem realizacji operacji.
Podmiot, który otrzyma wsparcie będzie zobowiązany utrzymać utworzone miejsce pracy przez
okres co najmniej 3 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.
Osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy
o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę.
Wymogu utworzenia miejsca pracy nie stosuje się w przypadku, gdy suma kwot pomocy przyznanej
jednemu podmiotowi na dotychczas realizowane operacje oraz kwoty pomocy, o której przyznanie
podmiot ten ubiega się za realizację danej operacji, nie przekracza 25 tys. zł.
Beneficjent zobowiązuje 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 ostatecznej.

Rodzaje działalności wykluczone ze wsparcia :






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.

Koszty kwalifikowalne:
 ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013 (tj. 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 oraz zakupu patentów, licencji lub
wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych
 najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości;
 zakup nowych maszyn lub wyposażenia;
 zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do
przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą;
 zakupu innych rzeczy niż wymienione w pkt. 5 i 6, w tym materiałów (nie obrotowych);
 podatek od towarów i usług (VAT), z wyjątkiem podatku, którego nie można odzyskać na mocy
przepisów prawa polskiego
- które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celów oraz racjonalne.
Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69
ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013. (w formie robót budowlanych, towarów, usług, gruntów
i nieruchomości).
Wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013,
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.
Koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych.
Pomoc udzielana jest w formie refundacji 70 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych
Wartość operacji nie może być mniejsza niż 50 000 zł.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie programowania nie
może przekroczyć 237 500 zł.
Beneficjent ma możliwość skorzystania z prefinansowania operacji, w postaci:
 Zaliczki w wysokości 50% kwoty pomocy, z tym że zaliczka jest wypłacana po ustanowieniu
i wniesieniu przez niego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy
o przyznanie pomocy;
 Wyprzedzającego finansowania w wysokości 36,37% kwoty pomocy

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ









www.lokals.pl
www.buduj.eu

STOWARZYSZENIE
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„BUD-UJ RAZEM”
Biuro Stowarzyszenia:
Plac Kościuszki 5
97-225 Ujazd
tel. 44 719 22 29, e-mail: biuro@buduj.eu
W publikacji wykorzystano zdjęcia udostępnione przez Beneficjentów działań wdrażanych przez
LGD „BUD-UJ RAZEM” w okresie programowania 2007-2013.
Zdjęcie Pani Krystyny Adaszkiewicz - Prezesa Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”
udostępnił pan Adrian Grałek.

