
Spotkania informacyjno-promocyjne dla 

Potencjalnych Beneficjentów

Działania w ramach „Wdrażania LSR”

Działania Przedsiębiorcze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Prezentacja opracowana przez pracowników biura LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, współfinansowana 

jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER”, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-2020



Podstawa prawna UE:

 Art. 32-35 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1303/2013 (rozporządzenie ramowe)

 Art. 42-44 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1305/2013 (rozporządzenie EFRROW)



Prawo krajowe:
1. Ustawa z dnia 20.02.2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 349) tzw. 
Ustawa ROW 

2. Ustawa z dnia 20.02.2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 
społeczności (Dz. U. poz. 378)  tzw. Ustawa RLKS

3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych 
warunków przyznawania oraz wypłaty 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  

4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. 
zmieniające rozporządzenie 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.



Prawo krajowe:

1. Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach finansowania 

realizacji programów zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. 

U. poz. 1146)

2. Ustawa z dnia 27 maja 2015r. o finansowaniu wspólnej 

polityki rolnej (Dz.U. poz. 1130).



Kto może starać się o przyznanie pomocy w ramach 

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020? 

 O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

1. Osobą fizyczną, jeżeli:

 jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

 jest pełnoletnia,

 ma miejsce zamieszkania na terenie wiejskim objętym LSR –
w przypadku, gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej,

 miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, 
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR –
w przypadku, gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której 
stosuje się przepisy ustawy 
z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej. 



Wsparcie na wdrażanie LSR – c.d.

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, 

4. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka cywilna – określone wyżej 

warunki muszą być spełnione przez wszystkich wspólników.

5. W przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą (do których 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 2.07.2004r. o swobodzie działalności 

gospodarczej) – przedsiębiorstwo musi spełniać definicję mikro lub małego 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów rozp. Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 

2014 r. nr 651/2014.



Rodzaje działań przedsiębiorczych i środki 

do rozdysponowania:

1.Podejmowanie działalności gospodarczej 

Najbliższy nabór w terminie 06.05.2019-20.05.2019 

Kwota naboru: 400 000,00 zł – pozwoli to na dofinasowanie 5 
projektów

2.Rozwijanie działalności gospodarczej

Najbliższy nabór w terminie: 03.06.2019-17.06.2019

Kwota naboru: 1 517 713,00zł – pozwoli to na dofinansowanie 
około 8 projektów.



Procedury oceny i wyboru operacji –

podział na podstawowe etapy:

 1) ogłoszenie naboru wraz z dokumentacją konkursową – 14 dni 

przed terminem rozpoczęcia naboru 

 2) składanie wniosków w Biurze LGD (forma papierowa 

(2 egzemplarze) + płytka CD/DVD)

 3)  ocena i wybór operacji przez Radę LGD Stowarzyszenie Korona 

Północnego Krakowa: 

 ocena zgodności operacji z LSR; 

 ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji;

 sporządzenie listy operacji (zarówno ocenionych pozytywnie jak i 

negatywnie); 



c.d.

 4) przekazanie informacji dla wnioskodawców co do decyzji 

odnośnie ich wniosków; 

 5) ogłoszenie wyników i przekazanie do Instytucji Wdrażającej 

wniosków o udzielenie wsparcia dla wybranych operacji.

 Wszystkim wnioskodawcom (z negatywnie ocenionymi wnioskami) 

przysługuje odwołanie (wniesienie protestu).

 Czas oceny przez Radę i przesłania wybranych do finansowania 

projektów do Samorządu Województwa  – max. 60 dni

 Czas rozpatrywania wybranych wniosków przez Samorząd 

Województwa – 4 miesiące



Podejmowanie działalności gospodarczej:

 Beneficjenci: osoby fizyczne podejmujące działalność gospodarczą

DOFINANSOWANIE:

 80 000,00 zł

 Maksymalnie 100% kosztów kwalifikowalnych

 Płatność zryczałtowana - premia dla przedsiębiorców:

 pierwsza transza: 80% kwoty przyznanej pomocy, a wniosek o płatność pierwszej 
transzy beneficjent składa w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

 druga transza: 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja 
została zrealizowana zgodnie z biznesplanem, a wniosek 
o płatność drugiej transzy należy złożyć w terminie określonym w umowie,

 Operacja zakłada:

 utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne,

 utrzymanie miejsca pracy przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.



Warunki dla Podejmowania działalności gospodarczej:

 Wnioskodawca nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy 
ustawy i w pełnym zakresie - dotyczy osób fizycznych podejmujących 
działalność gospodarczą w zakresie innym niż działalność sklasyfikowana wg 
PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów

 Wnioskodawca w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o 
przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której 
stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej , w 
szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej 

 Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do 
której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej2, i 
jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności 
końcowej

 Biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, a 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



Warunki dla Podejmowania działalności gospodarczej –

c.d:

 Operacja zakłada zgłoszenie Wnioskodawcy 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 miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od 

dnia wypłaty płatności końcowej

 Założenie działalności po podpisaniu umowy z Samorządem Województwa



Ważna informacja dotycząca zasad 

tworzenia miejsca pracy

 W wypadku, gdy beneficjent dokona zgłoszenia do ubezpieczenia emerytalnego, 
ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o 
systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności gospodarczej 
(samozatrudnienie), wówczas nie ma obowiązku tworzenia miejsc pracy 
(zatrudnienia osoby na podstawie umowy o pracę), o ile utworzenie takiego 
miejsca pracy nie jest uzasadnione zakresem operacji. 

 Jednakże, jeżeli w wyniku podjęcia działalności gospodarczej, podmiot, nie 
dokona zgłoszenia do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i 
ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń 
społecznych z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, wówczas 
zobowiązany jest do utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy. 

 Osoba zatrudniona na umowę o pracę obowiązkowo podlega ubezpieczeniom 
społecznym: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu z tytułu 
stosunku pracy. Jednak nie jest zabronione przystąpienie do ubezpieczeń 
społecznych z tytułu wykonywania działalności gospodarczej na zasadzie 
dobrowolności. 



Ważna informacja dotycząca udokumentowania faktu zamieszkania na obszarze objętym LSR

 Po 31.12.2017 r., w celu potwierdzenia adresu miejsca zamieszkania podmiotu - należy przedstawić: 

 X pierwszą stronę zeznania podatkowego za ostatni okres rozliczeniowy (np. formularza PIT-37), 
zawierającą adres zamieszkania (kopia) wraz z: 



X potwierdzeniem złożenia zeznania w formie prezentaty urzędu skarbowego – pieczęć, albo 



X urzędowym poświadczeniem odbioru (UPO) generowanym w przypadku złożenia zeznania 
podatkowego w formie elektronicznej (e-deklaracja) – wydruk z systemu e-Deklaracji Ministerstwa 
Finansów, albo 



X zaświadczeniem z urzędu skarbowego potwierdzającym fakt złożenia zeznania – kopia; 

 albo 

 X wystawione na podmiot i jego adres zamieszkania dokumenty zobowiązaniowe np. decyzja w sprawie 
wymiaru podatku od nieruchomości, rachunki lub faktury za media, ścieki, odpady komunalne. 

 Kopie ww. dokumentów mogą być zanonimizowane w zakresie danych zbędnych w procesie 
weryfikacji, tj. danych innych niż adres zamieszkania i dane identyfikacyjne podmiotu. 

 Załącznik ten jest obowiązkowy dla wszystkich podmiotów (wypełnione na stałe TAK).



Rozwijanie działalności gospodarczej:

 Beneficjenci: przedsiębiorcy

 DOFINANSOWANIE:

 200 000,00 zł

 Refundacja 50% lub 70% kosztów kwalifikowalnych

 Operacja zakłada:

 utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy 
w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (refundacja 50%), dwa miejsca pracy 
lub więcej (w tym co najmniej 1 miejsce z zaangażowaniem grup 
defaworyzowanych (refundacja 70%)

 utrzymanie miejsca pracy, przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności 
końcowej.

 Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas 
przyznana pomoc na operację z zakresie podejmowania działalności 
gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia jej przyznania.



Warunki dla Rozwijania działalności gospodarczej:

 Wnioskodawca w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o 

przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność 

gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej

 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



 Podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w 

zakresie: Podejmowania i rozwijania działalności 

gospodarczej - możliwość szkoleń w przypadku 

jednoczesnego ubiegania się o przyznanie pomocy w 

wyżej wymienionych działaniach.



Zgodność z Lokalną Strategią Rozwoju:

 Projekt musi być zgodny z co najmniej jednym 

celem ogólnym, szczegółowym i 

przedsięwzięciem zapisanym w Lokalnej 

Strategii Rozwoju



Cele ogólne LSR:

I. Świadome i aktywne społeczeństwo dysponujące 

odpowiednim zapleczem infrastrukturalnym

II. Rozwinięta, świadoma i odpowiedzialna społeczność 

lokalnych przedsiębiorców, identyfikujących się ze 

środowiskiem społecznym, oferujących innowacyjne 

produkty i usługi.



Cele szczegółowe:

 Cel ogólny I CO1.0

 Świadome i aktywne społeczeństwo 

dysponujące odpowiednim zapleczem 

infrastrukturalnym 

 Cel szczegółowy  CS1.1

 Odpowiedzialne i aktywne lokalne 

społeczności posiadające kompetencje do 

podnoszenia jakości życia 

 Cel szczegółowy CS.1.2

 Atrakcyjna przestrzeń publiczna, 

umożliwiająca integrację społeczną i 

ułatwiająca zagospodarowanie czasu 

wolnego w oparciu o lokalne zasoby 

 Cel ogólny CO2.0

 Rozwinięta, świadoma i odpowiedzialna 

społeczność lokalnych przedsiębiorców, 

identyfikujących się ze środowiskiem 

społecznym, oferujących innowacyjne 

produkty i usługi.

Cel szczegółowy CS2.1

 Stworzenie miejsc pracy przez 

przedsiębiorców wykorzystujących lokalny 

potencjał i zasoby, uwzględniających potrzeby 

specyficzne dla mieszkańców aglomeracji 

krakowskiej

 Cel szczegółowy CS2.2

 Stworzenie infrastruktury i/lub narzędzi 

wspierających aktywność biznesową 

podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą 



Cele szczegółowe i przedsięwzięcia:

 Cel szczegółowy  CS1.1

 Odpowiedzialne i aktywne lokalne społeczności posiadające kompetencje do 

podnoszenia jakości życia

 Przedsięwzięcie P1.1.1

 Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk wraz z budowaniem kanałów 

przepływu informacji 

 Przedsięwzięcie P1.1.2

 Działania aktywizujące lokalne społeczności, przyczyniające się do 

integracji społecznej 



c.d.

 Przedsięwzięcie P1.1.3

 Działania informacyjne, szkoleniowe i aktywizujące prowadzone przez 

biuro LGD 

 Przedsięwzięcie P1.1.4

 Projekty edukacyjne, ekologiczne oraz z obszaru ochrony, zachowania 

i/lub promocji dziedzictwa lokalnego 

 Przedsięwzięcie P.1.1.5

 Marka Lokalna „Spichlerz Koronny”



c.d.

 Cel szczegółowy CS.1.2

 Atrakcyjna przestrzeń publiczna, umożliwiająca integrację społeczną i 

ułatwiająca zagospodarowanie czasu wolnego w oparciu o lokalne zasoby 

 Przedsięwzięcie P1.2.1

 Tworzenie lub rozwój miejsc aktywności społeczno-kulturalnej 

 Przedsięwzięcie P1.2.2

 Tworzenie lub rozwój miejsc sportu i rekreacji 



c.d. 

 Cel szczegółowy CS2.1

 Stworzenie miejsc pracy przez przedsiębiorców wykorzystujących 

lokalny potencjał i zasoby, uwzględniających potrzeby specyficzne 

dla mieszkańców aglomeracji krakowskiej 

 Przedsięwzięcie P2.1.1

 Nowe przedsiębiorstwa na obszarze LGD, tworzące miejsca pracy, 

wykorzystujące lokalny potencjał i zasoby 

 Przedsięwzięcie P2.1.2

 Rozwijanie istniejących na obszarze LGD przedsiębiorstw, prowadzące do 

utworzenia nowych miejsc pracy, z innowacyjnym wykorzystaniem lokalnego 

potencjału i zasobów 



c.d.

 Cel szczegółowy CS2.2

 Stworzenie infrastruktury i/lub narzędzi wspierających aktywność 

biznesową podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 

 Przedsięwzięcie P2.2.1

 Sieci współpracy umożliwiające lub ułatwiające wprowadzenie nowych 

produktów / usług na rynek lub poszerzające rynki zbytu 

 Przedsięwzięcie P2.2.2

 Inkubator lokalnego przetwórstwa (centrum przetwórstwa lokalnego)wraz 

z promocją produktów i usług 



Lokalne kryteria wyboru operacji oraz kryteria strategiczne (premiujące) dla 

operacji z zakresu podejmowania oraz rozwoju przedsiębiorczości na 

obszarze objętym LSR realizowanych przez inne podmioty niż LGD (osobny 

plik):

 http://www.koronakrakowa.pl/images/Nabor_12018/pomocnicza/Lokalne%20

kryteria%20%20przedsiebiorczosc%20projekty%20inwestycyjne%20i%20wlasne%

20wersja%2011.2017.pdf

http://www.koronakrakowa.pl/images/Nabor_12018/pomocnicza/Lokalne kryteria  przedsiebiorczosc projekty inwestycyjne i wlasne wersja 11.2017.pdf


Grupy defaworyzowane:

 Bezrobotni (długotrwale), w tym osoby młode

 Kobiety, które po ukończeniu szkoły nie były obecne na rynku pracy lub 

opuściły go na kilka lat

 Osoby niepełnosprawne, których szanse na znalezienie zatrudnienia na 

wsi są niewielkie

 Osoby w wieku 50+

 Rolnicy

 Osoby korzystające z pomocy społecznej



Wskaźniki produktu dla działań 

przedsiębiorczych:

 1. Podejmowanie działalności gospodarczej:

 Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa 

wykorzystującego lokalny potencjał i zasoby

 2.Rozwijanie działalności gospodarczej:

 Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa 

wykorzystującego lokalny potencjał i zasoby



Koszty kwalifikowalne (koszty można ponosić po podpisaniu 

umowy!):

1. Ogólne (w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów 

kwalifikowalnych operacji, w tym przypadku koszty mogą być poniesione od 

dnia 1.01.2014r.),

2. Zakup robót budowlanych lub usług,

3. Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, 

licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub 

znaków towarowych,

4. Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

5. Zakup nowych maszyn lub wyposażenia (dopuszczalny zakup używanych 

maszyn lub wyposażenia, stanowiącego eksponaty – w przypadku operacji w 

zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego).



Koszty kwalifikowalne – c.d.:
6. Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych 
przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą (wysokość 
nieprzekraczająca 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji 
pomniejszonych o koszty ogólne)

7. Zakup rzeczy innych niż w punktach 5 i 6, w tym materiałów,

Ogólne warunki:

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

 Operacja będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, wniosek o płatność 
końcową złożony w terminie 2 lat od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż 
do dnia 31.12.2022r.

 Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej 
własnością lub współwłasnością podmiotu lub podmiot posiada udokumentowane 
prawo do dysponowania nieruchomością 

 Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z 
biznesplanem



c.d.
 Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. zł w 

przypadku Rozwijania działalności gospodarczej

 Podmiot musi wykazać, że:

- posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do 

operacji, którą zamierza realizować, lub

-posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, 

lub

-posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza 

realizować, jeżeli jest osoba fizyczną, lub

-wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza 

realizować;

Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych!

Podmiot musi posiadać numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 

płatności (numer z ARiMR – Kraków, ul. Promienistych 1)



Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

 GODZINY PRACY BIURA: 

Pn.- Pt. 7.30-15.30

 KONTAKT: 

ul. Jana Długosza 36(budynek Zespołu Szkół) 

32-091 Raciborowice

 Tel. 12 346 43 12, 664 067 821; 

 e-mail:info@koronakrakowa.pl; 

 www.koronakrakowa.pl



Dziękujemy za uwagę!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Prezentacja opracowana przez pracowników biura LGD Stowarzyszenie Korona 

Północnego Krakowa, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 

poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-

2020


