
Najważniejsze informacje dotyczące konkursu na rozwijanie działalności gospodarczej 

1. O pomoc może starać się osoba fizyczna, która: 

 Jest obywatelem państwa członkowskiego UE, 

 Jest pełnoletnia, 

 Miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR (Gminy: Baruchowo, 

Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, 

Lubień Kujawski, Lubanie, Lubraniec, gmina Włocławek i Miasto Kowal)-  

w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz.1829, 1948, 1997 i 2255 oraz  

z 2017 r. poz.460), 

 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 2004 r.  

o swobodzie działalności gospodarczej, albo 

2. Osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału 

znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.  

3. Jednostka organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje 

zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze 

wiejskim objętym LSR.  

 

Poziom dofinansowania to 70 % kosztów kwalifikowalnych, ale nie więcej niż 50 000 zł. 

GŁÓWNE WARUNKI OTRZYMANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWIJANIE  

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

1) Pomoc może otrzymać podmiot, który 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 z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej, oraz nadal wykonuję tę działalność; 

2) 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, 

-utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji 

operacji, do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;  

3) Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana premia albo 

upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi premii; 



4) Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na 

operację w zakresie wsparcia inwestycji w środki trwałe w przetwarzaniu produktów rolnych, 

obrót nimi lub ich rozwój – w przypadku ubiegania się o przyznanie tej pomocy przez 

podmiot, który wykonuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w PKD jako produkcja 

artykułów spożywczych lub produkcja napojów; 

5) W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności 

gospodarczej w formie spółki cywilnej, warunki określone w  pkt 1, 3 i 4 powinny być 

spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki. Warunek, o którym mowa w pkt 1 jest 

spełniony, jeżeli każdy ze wspólników spółki cywilnej wykonywał działalność gospodarczą  

w formie spółki cywilnej lub we własnym imieniu  przez okres wskazany w pkt 1 oraz nadal 

wykonuje tę działalność; 

6) Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowania zgodnie z biznesplanem; 

7) Osiągnięcie 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; 

8) Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji, jeżeli zostały poniesione: 

a) od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych od dnia 

1 stycznia 2014 r. 

b) zgodnie z przepisami o  

– zamówieniach publicznych -w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie, 

- 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 PROW na lata 2014-2020 określającymi konkurencyjny tryb 

wyboru wykonawcy i przepisami wydanymi na podstawie  art.43 a ust. 6 tej ustawy – 

w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie, 

c) w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość bez 

względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych – w formie 

rozliczenia bezgotówkowego; 

Typy operacji, które będą miały największe szanse na wsparcie z budżetu LSR w ramach konkursu: 

 

1. Wnioskodawca posiada siedzibę lub dodatkowe miejsce prowadzenia działalności na obszarze 

LGD przez okres min. 2 lat przed dniem  założenia wniosku o dofinansowanie.  

(Jeżeli wnioskodawca spełnia określone kryterium otrzyma 10 pkt., jeśli nie zostanie spełnione – 

otrzyma 0 pkt.) 

2.  Wnioskodawca pochodzi z grupy defaworyzowanej wskazanej w LSR (GRUPA 

DEFAWORYZOWANA: KOBIETY, OSOBY W WIEKU 50 +, OSOBY W WIEKU DO 25 LAT). Rada 



oceniając złożony wniosek przyzna 10 pkt wnioskodawcom, którzy zaliczają się do grupy 

defaworyzowanej. W przypadku nie wywiązania się z tego kryterium otrzyma 0 pkt.  

3. Realizacja operacji spowoduje powstanie nowych miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty 

średnioroczne): 

-powyżej 3 miejsc pracy:  wnioskodawca będzie mógł otrzymać 15 pkt. 

-powyżej 2 miejsc pracy do 3 miejsc pracy włącznie: wnioskodawca będzie mógł otrzymać 10 

pkt. 

-powyżej 1 miejsca pracy do 2 miejsc pracy włącznie: wnioskodawca będzie mógł otrzymać 5 

pkt. 

-1 miejsce pracy: wnioskodawca otrzyma 0 pkt.  

Informacja: 

*Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę na okres zgodny  

z Rozporządzeniem (tj. Rozwijanie działalności – utrzymanie miejsca pracy przez co najmniej 3 lata 

od wypłaty płatności końcowej.) 

 

4. Operacja dotyczy następujących branż: 

- strefa produkcyjna: w wyniku operacji powstaje nowy produkt materialny, 

- opieki nad osobami starszymi (z wyłączeniem usług jednoosobowych) 

- zdrowotne i prozdrowotne ( świadczenia medyczne) 

- budownictwa  

- remontów i naprawy samochodów i sprzętu rolniczego  

- budownictwa drogowego i urządzenia terenów  

- dostarczania Internetu szerokopasmowego  

Wnioskodawca otrzyma 20 pkt. gdy wniosek dotyczy wspierania, co najmniej jednej branży 

wskazanych powyżej, 0 pkt. gdy wniosek nie dotyczy wspierania, co najmniej jednej branży 

wskazanej powyżej.  

  

Na co nie można przeznaczyć dotacji na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczych: 

Pomoc nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest 

sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r.  

w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): 

 Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następujących 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.  

 

Wnioski do LGD należy składać bezpośrednio, tj.: osobiście lub przez pełnomocnika lub 

przez osobę upoważnioną w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie cd/dvd. 

Niespełnienie w/w wymogu może skutkować odrzuceniem wniosku ze względów 

formalnych. Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony elektronicznie, 

wydrukowany  i podpisany przez uprawnione osoby. 

Jeżeli Wnioskodawca załącza kopie dokumentów muszą być one potwierdzone za zgodność  

z oryginałem przez pracownika LGD, Zarząd Województwa lub podmiot, który dokument 

wydał lub notariusza. 

Pracownik Biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku umieszczając na pierwszej stronie 

wniosku: datę i godzinę złożenia wniosku, pieczątkę LGD, liczbę złożonych z wnioskiem 

załączników, podpis przyjmującego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadany przez 

LGD. 

 


