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Lokalna Grupa Działania 
Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” 

  

PROJEKTY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW  

– ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ  (stan na wrzesień 2020) 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020 

 

▪ Wsparcie udzielane jest w formie refundacji 

kosztów kwalifikowalnych operacji 
▪ minimalna kwota pomocy na jedną operację wynosi 50 000 zł 

▪ maksymalna kwota pomocy na jedną operację wynosi 150 000 zł 

▪ Intensywność wsparcia wynosi: 
▪ do 70% kosztów kwalifikowalnych 

Wnioskodawcą może być: 
 

▪ osoba fizyczna jeżeli jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest 

pełnoletnia, a miejsce wykonywania działalności gospodarczej, oznaczone adresem 

wpisanym do CEIDG, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku 

gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;  
▪ osoba prawna, jeżeli jej siedziba lub siedziba oddziału znajduje się na obszarze 

wiejskim objętym LSR;  
▪ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje 

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

wiejskim objętym LSR. 
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ROZPORZĄDZENIE1 

Pomoc jest przyznawana jeżeli: 

 Wnioskodawcy został nadany numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie 
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności 
[istnieje możliwość załączenia do wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o wpis do ewidencji 
producentów] 

 koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych  

 operacja będzie realizowana w nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie  
z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów 
kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej 
operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 
r.  

 operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim 
objętym LSR [przez obszar wiejski objęty LSR rozumie się obszar Miasta Leżajsk, Gminy Leżajsk, Miasta 
i Gminy Nowa Sarzyna] 

 inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub 
współwłasnością Wnioskodawcy lub Wnioskodawca posiada udokumentowane prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji 
operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji  

 operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem 

 minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych 

 realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych 

 Wnioskodawca: 

 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 
osobą fizyczną, lub 

 wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować 

 została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest 
wymagane przepisami odrębnymi  

 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 z dnia 
6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców, oraz nadal wykonuje tę działalność 

 Wnioskodawcy nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie „podejmowania 
działalności gospodarczej”, albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania mu pomocy na operację 
w ty zakresie 

 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. 

 
1 Rozporządzenie 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 (T.j. Dz.U. z 2019 poz. 664; zm.: Dz.U. z 2019 poz. 2023 oraz z 2020 poz. 1555.) 

http://www.regionsanuitrzebosnicy.pl/images/PROW_2014-2020/Dokumenty/d20151570.pdf
http://www.regionsanuitrzebosnicy.pl/images/PROW_2014-2020/Dokumenty/d20151570.pdf
http://www.regionsanuitrzebosnicy.pl/images/PROW_2014-2020/Dokumenty/d20151570.pdf
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LSR2 

Operacja musi być zgodna z lokalnymi kryteriami wyboru. Minimum punktowe dla operacji, które należy 
osiągnąć, aby operacja mogła uzyskać dofinansowanie to 10 punktów. Pomoc przysługuje według kolejności 
ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny operacji według lokalnych kryteriów  
(w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej wnioskodawców o kolejności 
decyduje data i godzina złożenia wniosku).  

Kryteria wyboru operacji 

Kryterium 
nr 1 

Wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów: 
- tak (otrzymał i rozliczył co najmniej 1 projekt finansowany ze środków UE) –  7 pkt. 
- nie – 0 pkt. 

 

Kryterium 
nr 2 

Realizacja operacji spowoduje utworzenie, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne ponad wymagane 
minimum: 
- 1 lub więcej miejsc pracy – 6 pkt.  
- 0 miejsc pracy – 0 pkt. 

 

Kryterium 
nr 3 

Realizowana operacja ma charakter innowacyjny. Przez innowacyjność rozumie się wdrożenie nowego na 
danym obszarze lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu 
wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, 
kulturowych czy społecznych:  
- na obszarze województwa podkarpackiego – 6 pkt. 
- na obszarze LGD – 5 pkt. 
- rozwiązanie jest nowe na obszarze gminy – 3 pkt. 
- rozwiązanie jest nowe na obszarze miejscowości – 1 pkt.  
- rozwiązanie nie posiada cech innowacyjności – 0 pkt. 

 

Kryterium 
nr 4 

Realizowana operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu:  
- tak – 4 pkt. 
- nie – 0 pkt. 

 

Kryterium 
nr 5 

Działalność, której dotyczy operacja jest oparta o lokalne produkty rolne (lokalny produkt rolny – 
wytwarzany na obszarze objętym LSR) – kryterium dotyczy tylko operacji w zakresie podejmowania 
działalności gospodarczej: 
- tak – 5 pkt. 
- nie – 0 pkt. 

NIE 
DOTYCZY 

Kryterium 
nr 63 

Realizowana operacja jest ukierunkowana na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych ze względu 
na dostęp do rynku pracy na obszarze LGD tj.: osób długotrwale bezrobotnych; osób bezrobotnych do 34 
roku życia (ludzie młodzi); bezrobotnych kobiet, które nie powróciły na rynek pracy po urodzeniu dziecka 
(posiadających najczęściej jedno dziecko do lat 6); osób bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami: 
- tak – 7 pkt. 
- nie – 0 pkt. 

 

Kryterium 
nr 7 

Operacje realizowane w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców:  
- do 4999 – 5 pkt. 
- od 5000 – 3 pkt. 

 

Kryterium 
nr 8 

Wkład własny Wnioskodawcy (kryterium nie dotyczy operacji w zakresie Podejmowanie działalności 
gospodarczej) 
- 10% – 10 pkt. 
- 5% – 5 pkt. 
- 3% – 1 pkt.    
- 0% – 0 pkt. 

 

suma punktów:  

 
2 Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” na lata 2016-2023 
3 Grupy defaworyzowanej: osoby długotrwale bezrobotne; osoby bezrobotne do 34 roku życia; bezrobotne kobiety, które nie powróciły na rynek pracy po 

urodzeniu dziecka; osoby bezrobotne z niskimi kwalifikacjami 



 

MIASTO  
I GMINA 
NOWA 
SARZYNA  

GMINA 

LEŻAJSK  
 

MIASTO 

LEŻAJSK 

 

   
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Ulotka opracowana przez LGD Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”, współfinansowana jest ze 
środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

Koszty kwalifikowane: 
 

1. koszty ogólne wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji  
[honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia 
środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności związane z kosztami budowy, nabycia lub modernizacji 
nieruchomości oraz kosztami zakupu nowych maszyn i wyposażenia]; 

2. koszty zakupu robót budowlanych lub usług; 

3. koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub 
wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych; 

4. koszty najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości; 

5. koszty zakupu nowych maszyn lub wyposażenia; 

6. koszty zakupu nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych 
przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą [w wysokości nieprzekraczającej 30% 

pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne];  

7. koszty zakupu nowych rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów; 

8. koszty podatku od towarów i usług (VAT) [jeśli nie można go odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego]; 

       - które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.        

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji, jeżeli zostały poniesione: 

 od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów ogólnych od dnia 1 stycznia 2014 
r.; 

 zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych – w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie, 

 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. 

 

Wybrane zobowiązania wynikające z umowy o przyznanie pomocy: 
 

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

 utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne do dnia, w którym upłyną 

3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. 

 

 
 

Szczegółowe informacje: 

 Biuro LGD Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”  

Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk 

Punkt Konsultacyjny LGD Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”  

Jelna-Judaszówka 328, 37-310 Nowa Sarzyna 

tel.: 17 242 12 04, 798 628 608, 515 100 958 

www.regionsanuitrzebosnicy.pl  
 

http://www.regionsanuitrzebosnicy.pl/

