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INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW  
 
Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie w ramach działania „RóŜnicowanie  
w kierunku działalności nierolniczej”:   
 

O pomoc moŜe ubiegać się rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu 
społecznym rolników, lub małŜonek tego rolnika jeŜeli za rok poprzedzający rok złoŜenia wniosku 
o przyznanie pomocy, do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego 
przez tego rolnika, przyznano płatność do gruntów rolnych. 

Zakres pomocy 

Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie: 

• usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;  
• usług dla ludności;  
• drobnej wytwórczości, rzemiosła lub rękodzielnictwa;  
• robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;  
• usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;  
• usług transportowych;  
• usług komunalnych;  
• przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;  
• magazynowania lub przechowywania towarów;  
• wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy;  
• rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. 

Pomoc moŜe być przyznana jeŜeli: 

1. operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym, 
2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów praw, które mają 

zastosowanie do tej operacji, 
3. działalność, której dotyczy operacja, zarejestrowana jest w miejscowości naleŜącej do:    

- gminy wiejskiej,  
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyŜej 5 tys. mieszkańców; 
- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyŜej 5 tys. mieszkańców, 

4. inwestycje związane z budową, remontem, wyposaŜeniem, zagospodarowaniem 
nieruchomości objętych operacją, dotyczą nieruchomości połoŜonych w miejscowościach, o 
których wyŜej, 

5. operacja wiąŜe się z moŜliwością zatrudnienia w ramach podjętej albo rozwijanej 
działalności nierolniczej. 
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Maksymalny poziom i wysokość pomocy 

Pomoc jest udzielana w formie refundacji  części poniesionych kosztów kwalifikowanych,  
w operacji. Maksymalny poziom pomocy finansowej wynosi 50% kosztów kwalifikowanych. 

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi 
maksymalnie 100 tys. zł. na jednego Beneficjenta.  

 
W celu jak najlepszego przygotowania dokumentów potrzebnych do skorzystania z pomocy  
w ramach działania naleŜy zwrócić uwagę na następujące kwestie: 
1. Wniosek powinien być wypełniony w oparciu o instrukcję jego wypełniania; 
2. Wniosek powinien zostać wypełniony we wszystkich wymaganych polach,  

w szczególności naleŜy zwrócić uwagę na pola, których brak wypełnienia skutkuje odmową 
przyznania pomocy. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku 
oraz instrukcji jego wypełniania; 

3. Wniosek powinien zawierać wszystkie niezbędne załączniki, w szczególności naleŜy zwrócić 
uwagę na dokumenty, których niedostarczenie skutkuje odmową przyznania pomocy. 
Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz instrukcji jego 
wypełniania; 

4. Składany wniosek powinien być wydrukiem całego skoroszytu elektronicznej wersji wniosku 
udostępnionej w formacie Excel; 

5. Wniosek powinien zostać własnoręcznie podpisany przez wnioskodawcę/osobę reprezentującą 
wnioskodawcę/pełnomocnika we wszystkich wymaganych miejscach.  

Uwaga: w celu prawidłowego działania Ekonomicznego Planu Operacji naleŜy w programie 
EXCEL ustawić średni lub niski poziom zabezpieczeń dla plików. W tym celu naleŜy wejść  
w menu Narzędzia/Opcje/Zabezpieczenia/Bezpieczeństwo makr, wybrać poziom średni albo niski  
i zatwierdzić ustawienia. Poprawne ustawienie umoŜliwi prawidłowe funkcjonowanie formuł 
samoliczących oraz pól "+" i "-" umoŜliwiających dodawanie i odejmowanie wierszy. Przy 
uruchamianiu pliku naleŜy wcisnąć przycisk włącz makra. 

 


