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współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-2020.

Broszura informacyjna
dotycząca operacji w zakresie 

ROZWOJU 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

na obszarze Lokalnej Grupy Działania 
Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” 
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W dniu 21 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego za-
twierdził listę ocenionych lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez 
społeczność (LSR), współfinansowanych ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Ope-
racyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020), które zostały złożone 
w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa w dniach od 10 listo-
pada do 30 grudnia 2015 roku.  W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 34 wnio-
ski, jednak aprobatę komisji oceniającej uzyskało tylko 31 Lokalnych Grup 
Działania, a wśród nich także nasze Stowarzyszenie. 

Dzień 17 maja 2016 r. stał się jednym z najważniejszych  dni w historii 
działalności Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”. W siedzibie Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się uro-
czyste podpisanie Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju 
Lokalnego kierowanego przez społeczność. Umowę z Zarządem Wojewódz-
twa reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego 
Pana Krzysztofa Grabowskiego w obecności Dyrektora Departamentu Pro-
gramów Rozwoju Obszarów Wiejskich Pani Izabeli Mroczek podpisali Prezes 
Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” Pani Anita Kubicka oraz Wiceprezes 

Powidz

Ostrowite

Zagórów

Wstęp

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciań-
ska” oddziałuje swoim zasięgiem 

na siedem gmin, tj.: Lądek, Ostrowite, 
Powidz, Słupca-miasto, Słupca-gmi-
na, Strzałkowo i Zagórów. Granice ob-
szaru S-UN pokrywają się w znacznej 
części z granicami administracyjnymi 
poszczególnych gmin wchodzących 
w skład powiatu słupeckiego. Obszar 
oddziaływania LGD położony jest 
niemal w całości w powiecie słupec-
kim, w województwie wielkopolskim.
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Pani Iwona Suszka. Wysokość środków finansowych na wsparcie realiza-
cji operacji w ramach LSR wynosi 2 087 625,00 euro, tj. 8 350 500, 00 zł, 
w podziale na poddziałania:

 � Wdrażanie projektów współpracy w kwocie 133 000,00 zł
 � Funkcjonowania LGD w kwocie 1 567 500,00 zł
 � Realizacja LSR w kwocie 6 650 000,00 zł, w tym zgodnie z celami: 

Cel szczegółowy 1: Poprawa jakości życia poprzez 
wykorzystanie lokalnego dziedzictwa i zasobów 
społeczno-gospodarczych

2 120 000,00

Cel szczegółowy 2: Rozwój lokalnej przedsiębiorczości, 
w tym innowacyjnej i wzrost zatrudnienia 

4 000 000,00

Cel szczegóły 3: Kształtowanie i rozwój tożsamości 
lokalnej przez zachowanie i/lub ochronę dziedzictwa 
historycznego, kulturowego i przyrodniczego

530 000,00

Wraz z nowym okresem programowania na lata 2014 - 2020, pojawiają 
się nowe możliwość na pozyskiwanie środków przez mieszkańców naszego 
obszaru [osoby fizyczne rozpoczynające działalność gospodarczą, przedsię-
biorcy, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego] na 
wsparcie przedsiębiorczości, aktywizację lokalnych społeczności czy realiza-
cję projektów współpracy. 

Na stronie internetowej Stowarzyszenia znajdą Państwo informacje 
o planowanych działaniach w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowa-
nego przez społeczność oraz harmonogram naborów wniosków – w związ-
ku z czym zachęcam do śledzenia naszej strony www.unianadwarcianska.pl. 

W dalszej części broszury zamieszczone zostały informacje ogólne dla 
osób zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Lokal-
nej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” w zakresie roz-
woju przedsiębiorczości. 

Zapraszam do lektury!

Z wyrazami szacunku, 
/-/ Anita Kubicka 

Prezes Stowarzyszenia
„Unia Nadwarciańska” 
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Mikro przedsiębiorstwo - zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny 
obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 
2 milionów euro. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014.

Małe przedsiębiorstwo - zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego 
roczny obrót nie przekracza  10 milionów euro lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 10 milionów euro. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 
z dnia 17.06.2014.

Dziedzictwo lokalne - zasób rzeczy nieruchomych i ruchomych wraz ze 
związanymi z nim wartościami  duchowymi, zjawiskami historycznymi 
i obyczajowymi, uznawany za godny ochrony prawnej dla dobra społe-
czeństwa i jego rozwoju oraz przekazania następnym pokoleniom z uwa-
gi na zrozumiałe i akceptowane wartości historyczne, patriotyczne, reli-
gijne, naukowe i artystyczne, mające znaczenie dla tożsamości i ciągłości 
rozwoju politycznego, społecznego i kulturalnego, dowodzenia prawdy 
i upamiętniania wydarzeń historycznych, kultywowania poczucia piękna 
i wspólnoty cywilizacyjnej.

Budowa – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego 
w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 
budowlanego (art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane, Dz. U.).

Przebudowa – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, 
w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicz-
nych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych 
parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, sze-
rokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany 
charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany gra-
nic pasa drogowego (art. 3 pkt 8 ustawy Prawo budowlane). Przykład: zmia-
na konstrukcji dachu, powiększenie lub pomniejszenie otworów okiennych 
lub drzwiowych, zrobienie lukarny na poddaszu. Aby wykonać przebudowę 
obiektu, musimy często uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.

Innowacyjność - należy rozumieć w szerokim znaczeniu tego słowa, może 
oznaczać: wprowadzanie nowego produktu, nowego procesu, nowej organi-
zacji lub nowego rynku, nietypowe, niestandardowe wykorzystanie czy promo-
cja lokalnych zasobów (przyrodniczych, kulturowych, wybitnych postaci itp.)

„WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU 
LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ” 

OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014 – 2020 
W ZAKRESIE ZASPOKAJANIA POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

SŁOWNICZEK - podstawowe pojęcia:
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1. Wybrane akty prawne UE  

 � rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 
EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMR oraz ustanawiającego przepisy 
ogólne dotyczące EFRR, EFS, FS i EFMR oraz uchylające rozporzą-
dzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 
320 z późn. zm.);

 � rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez EFRROW i uchylające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.);

 � rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki 
rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporzą-
dzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) 
nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 
z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.); 

 � rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 mar-
ca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i in-
nych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabez-
pieczeń oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014 r., str. 18);

 � rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Eu-
ropejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1);

 � rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE 
L 352 z 24.12.2013, str. 9);

 � rozporządzenie Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorcom 
wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodar-
czym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.04.2012, str. 8); 

AKTY PRAWNE



6 

 � rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uzna-
jące niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w za-
stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1);

 � rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. 
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwa-
kultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45);

 � rozporządzenie Komisji (UE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. 
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis 
(Dz. Urz. UE L 379/5 z 28.12.2006). 

2. Wybrane krajowe akty prawne 

 � 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 (Dz. U. poz. 1570);

 � rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 paździer-
nika 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawa-
nia pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz 
kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U.poz. 1822);

 � rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 paździer-
nika 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyzna-
wania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie 
i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 
-2020 (Dz. U. z 2015r., poz. 1839); 

 � ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiej-
skich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-
2020 (Dz. U. poz. 349i 1888);

 � ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokal-
nej społeczności (Dz. U. poz. 378);

 � ustawa z dnia 27 maja 2015r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej 
(Dz. U. poz. 1130);

 � rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 
2015 r. w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1857);
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 � ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w za-
kresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014–2020 (Dz. U. poz. 1146 z późn. zm.); 

 � ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.);

 � rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie 
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r. Nr 251, poz. 
1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489);

 � ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 195);

 � ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 
121, z późn. zm.);

 � ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1438 oraz z 2015 r. poz. 308 i 349);

 � ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 553 z późn. zm.);

 � ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 885, zpóźn. zm.); 
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O dofinansowanie może ubiegać się podmiot będący:

1. Osobą fizyczną, która: 
a) Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
b) Jest pełnoletnia, 
c) Ma miejsce zamieszkania na obszarze  objętym LSR  (gminy: Słup-

ca, Lądek, Zagórów, Powidz, Strzałkowo, Ostrowite lub gminy 
miejskiej Słupca). 

Pomoc finansowa przyznawana jest w formie PREMII [ryczałtu] w kwo-
cie 50 000 PLN. Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch 
transzach, z tym że:

 � pierwsza transza pomocy obejmuje 70% kwoty przyznanej pomocy 
[tj. 35 tys. zł],

 � druga transza pomocy obejmuje 30% kwoty przyznanej pomocy 
i wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznes 
planem [tj. 15 tys. zł]. 

Wniosek o płatność pierwszej transzy pomocy, beneficjent składa w ter-
minie miesiąca od dnia zawarcia umowy. Agencja płatnicza dokonuje wypła-
ty dotacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o płatność pierwszej 
transzy; 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność końcową. 

WARUNKI UZYSKANIA POMOCY W ZAKRESIE 
PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

99 Premia [ryczałt] w stałej kwocie 50 tys. zł

99 Utrzymanie firmy – minimum 2 lata  
od otrzymania płatności końcowej na konto,

99 Utworzenie minimum 1 miejsca pracy  
(w tym samozatrudnienie), 

99 Utrzymanie utworzonego miejsca pracy  
przez minimum 2 lata od otrzymania płatności końcowej.
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Dofinansowanie jest przyznawane, jeżeli: 

1. Podmiot ubiegający się jej o przyznanie:  
a) Nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy 

i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodar-
czą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalno-
ści jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,

b) W okresie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku 
o przyznanie tej pomocy nie był wpisany do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w rejestrze przedsię-
biorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – i temu podmiotowi nie 
została dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie, 

c) Ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym 
systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych 
oraz ewidencji wnioskówo przyznanie płatności (oddziały powia-
towe ARiMR); w przypadku, gdy projekt będzie realizowany przez 
spółkę cywilną – numer identyfikacyjny został nadany jednemu ze 
wspólników albo spółce.

1. nie będzie współfinansowana z innych środków publicznych, 
2. będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, złożenie wniosku o płat-

ność końcową  wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w ter-
minie 24 miesięcy od dnia  zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 
31 grudnia 2022 r., 

3. projekt zakładający koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na 
obszarze  wiejskim objętym LSR, 

4. inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będą-
cej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przy-
znanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przy-
znanie pomocy,

5. operacja będzie realizowana zgodnie z biznesplanem, 
6. Wnioskodawca wykaże, że: 

a) posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów lub, 
b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu projektu, którą za-

mierza realizować,
c) posiada odpowiednie kwalifikacje, 

PROJEKT (OPERACJA) MOŻE BYĆ REALIZOWANY, JEŻELI: 
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Kryteria lokalne premiują operacje:
 

 � skierowane/realizowane do/przez 
grupy defaworyzowane zdefi-
niowane w LSR, tj.: osoby młode 
w wieku od 18-34 lat, narażone na 
wykluczenie i/lub osoby powyżej  
50 r. ż., 

 � w których wnioskodawcy dekla-
rują wkład własny na poziomie 
wyższym niż minimalny

 � które wykorzystują lokalne za-
soby: kulturowe, przyrodnicze, 
historyczne, ludzkie, finansowe, 
sprzętowe, lokalowe ;

 � innowacyjne oryginalne w ska-
li lokalnej – tj. wykorzystujące 
niepraktykowane dotąd lokalnie 

1. Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach; 
2.  Górnictwo i wydobywanie; 
3. Działalność usługowa wspomagająca górnictwa i wydobywanie; 
4. Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków; 
5. Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
6. Produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych; 
7. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i po-

zostałych;
8. Produkcja metali; 
9. Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep z wyłączeniem 

motocykli;
10. Transport kolejowy i lotniczy;
11. Gospodarka magazynowa.

POMOC NA OPERACJĘ W ZAKRESIE PODEJMOWANIA 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ nie przysługuje, 

JEŻELI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA BĘDąCA 
PRZEDMIOTEM TEJ OPERACJI JEST SKLASYfIKOWANA JAKO:

Lokalne kryteria wy-
boru OPERCAJI DO FI-
NANSOWANIA premiują 
projekty, które w jak naj-
większym stopniu przy-
czyniające się do realiza-
cji wskaźników produktu 
zawartych w LSR.

Ważne
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rozwiązania technologiczne lub rozwiązania wykorzystujące lokal-
ne zasoby, lokalny potencjał.  Innowacja technologiczna ma miejsce 
wtedy, gdy nowy lub zmodernizowany wyrób zostaje wprowadzony 
na rynek albo gdy nowy lub zmieniony proces zostaje zastosowany 
w produkcji. Innowacje będą dotyczyć rozwoju nowych metod, in-
strumentów i podejść jak również poprawy istniejących metod. Mogą 
to być również innowacje społeczne: Innowacje społeczne to nowe 
rozwiązania (produkty, usługi, modele, rynki, procesy etc.), które za-
spokajają potrzeby społeczne efektywniej niż obecne rozwiązania 
i prowadzą do rozwoju nowych obszarów współpracy oraz lepszego 
wykorzystania zasobów. Element „społeczny” przejawia się zarówno 
w ich celach, jak i wykorzystywanych środkach. To innowacje, które 
przynoszą korzyści nie tylko społeczeństwu, ale także biznesowi po-
przez generowanie nowych obszarów przychodów;

 � które przewidują zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie 
środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym;

 � oparte są o lokalne produkty;
 � zakładające utworzenie większej liczby miejsc pracy niż zakładane 

minimum.

Dodatkowo Wnioskodawca powinien: 

 � posiadać doświadczenie i/lub kwalifikacje i/lub zasoby zgodne z za-
kresem planowanej operacji, 

 � korzystać z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD.

uWAgA! Preferuje się wnioskodawców korzystających ze 
wsparcia bezpośredniego doradczego oferowanego przez 
biuro LGD [max. 10 pkt. za min. dwie przeprowadzone kon-
sultacje/doradztwo stacjonarne przeprowadzone w biurze 
LGD oraz udział w szkoleniu dotyczącym danego konkursu].
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O dofinansowanie może ubiegać się podmiot będący:

1. Osobą fizyczną, która: 
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
b) jest pełnoletnia, 
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR (gminy: Słup-

ca, Lądek, Zagórów, Powidz, Strzałkowo, Ostrowite oraz gminy 
miejskiej Słupca)- w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonu-
je działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy usta-
wy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
[Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.],

d) 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 dzia-
łalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 
2 lipca 2004 r., o swobodzie działalności gospodarczej, albo  

2. osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej 
oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR (gminy: Słupca, Lą-
dek, Zagórów, Powidz, Strzałkowo, Ostrowite oraz gminy miejskiej Słupca), 

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 z tym, że spółka 
kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc na ope-
rację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

W przypadku, gdy wnioskodawcą będzie spółka cywilna warunki okre-
ślone powyżej w pkt 1 (osoba fizyczna) powinny być spełnione przez wszyst-
kich wspólników tej spółki. 

Dofinansowanie na projekt (operację) jest przyznawane w formie refun-
dacji kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się koszty:

1. Ogólne (dokumentacje techniczne, kosztorysy itp.) w wysokości nieprze-
kraczającej  10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych; 

2. Zakupu robót budowlanych lub usług; 

WARUNKI UZYSKANIA POMOCY W ZAKRESIE 
ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
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3. Zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu pa-
tentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw ma-
jątkowych lub znaków towarowych; 

4. Najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości; 
5. Zakupu nowych maszyn lub wyposażenia; 
6. Zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30% po-

zostałych  kosztów kwalifikowalnych pomniejszonych o koszty ogólne;
7. Zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5, w tym materiałów.

99 Maksymalna kwota dofinansowania  
200 000 PLN netto,

99 Maksymalny poziom dofinansowania 50%,

99 Utworzenie minimum 1 miejsca pracy  
na każde 100 tys. PLN dotacji [zgodnie z LSR], 

99 Utrzymanie utworzonego miejsca pracy przez minimum  
3 lata od otrzymania płatności końcowej 
(chyba, że biznesplan wydłuża ten okres).

uWAgA! Dofinansowanie na projekt (operację) jest przy-
znawane w formie refundacji [zwrotu] poniesionych kosz-
tów kwalifikowanych.

przykłAd:
Całkowity koszt projektu brutto: 492 000 PLN [VAT 23%],
Całkowity koszt projektu netto: 400 000,00 PLN,
Maksymalny poziom dofinansowania: 50%,
Maksymalna kwota dofinansowania 200 000 PLN – dotacja unijna,
Wkład własny: 200 000 PLN + VAT 92 000 PLN, tj. 292 000 PLN.

Pomoc na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej jest  
przyznawana, jeżeli:

1. Podmiot ubiegający się o jej przyznanie prowadzi działalność gospodar-
czą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobo-
dzie działalności gospodarczej;

2. Operacja zakłada utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeli-
czeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji  
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operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie 
zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę;

3. Wysokość wsparcia na utworzenie jednego miejsca pracy nie może prze-
kroczyć kwoty 100 tys. PLN.

4. Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas 
przyznana pomoc na operacje w zakresie utworzenia działalności go-
spodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu 
podmiotowi pomocy na utworzenie firmy (Powiatowe Urzędy Pracy, 
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej”); 

5. Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas 
przyznana pomoc na utworzenie lub rozwój inkubatora przetwórstwa lo-
kalnego – w przypadku PKD produkcja artykułów spożywczych lub pro-
dukcja napojów.

6. Projekt (operacja) może być realizowana, jeżeli:
a) nie będzie współfinansowana z innych środków publicznych, 
b) będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, złożenie wniosku 

o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji 
nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie 
później niż do dnia 31 grudnia 2022 r., 

c) projekt zakładający koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwe-
stycji na obszarze wiejskim objętym LSR, 

d) inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomo-
ści będącej własnością 

e) lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie po-
mocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dys-
ponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przy-
znanie pomocy; 

f) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 
50 000 PLN, 

g) operacja będzie realizowana zgodnie z biznesplanem, 
h) Wnioskodawca wykaże, że: 

 � Posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów lub, 
 � Posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu projektu, którą za-

mierza realizować, lub 
 � Posiada odpowiednie kwalifikacje, jeżeli jest osoba fizyczną, lub 
 � Prowadzi działalność odpowiednią do przedmiotu projektu; 
 � Wnioskodawca ma nadany numer identyfikacyjny w trybie 

przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 
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o przyznanie płatności (oddziały powiatowe ARiMR); w przy-
padku, gdy projekt będzie realizowany przez spółkę cywilną  
– numer identyfikacyjny został  nadany jednemu ze wspólni-
ków albo spółce.

Pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot prowadzący działalność go-
spodarczą jest mikroprzedsiębiorcą, albo małym przedsiębiorstwem.

Agencja płatnicza dokonuje wypłaty dotacji w terminie 3 miesięcy od 
dnia złożenia wniosku o płatność.

POMOC NA OPERACJĘ W ZAKRESIE PODEJMOWANIA 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ nie przysługuje, 

JEŻELI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA BĘDąCA 
PRZEDMIOTEM TEJ OPERACJI JEST SKLASYfIKOWANA JAKO:

1. Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach; 
2. Górnictwo i wydobywanie; 
3. Działalność usługowa wspomagająca górnictwa i wydobywanie; 
4. Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiakówi mięczaków; 
5. Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
6. Produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych; 
7. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i po-

zostałych;
8. Produkcja metali; 
9. Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep z wyłączeniem 

motocykli,
10. Transport kolejowy i lotniczy,
11. Gospodarka magazynowa. 
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rozwiązania wykorzystujące lokalne zasoby, lokalny potencjał.  In-
nowacja technologiczna ma miejsce wtedy, gdy nowy lub zmo-
dernizowany wyrób zostaje wprowadzony na rynek albo gdy nowy 
lub zmieniony proces zostaje zastosowany w produkcji. Innowacje 
będą dotyczyć rozwoju nowych metod, instrumentów i podejść 
jak również poprawy istniejących metod. Mogą to być również 
innowacje społeczne: Innowacje społeczne to nowe rozwiązania 
(produkty, usługi, modele, rynki, procesy etc.), które zaspokajają 
potrzeby społeczne efektywniej niż obecne rozwiązania i prowa-
dzą do rozwoju nowych obszarów współpracy oraz lepszego wy-
korzystania zasobów. Element „społeczny” przejawia się zarówno 
w ich celach, jak i wykorzystywanych środkach. To innowacje, któ-
re przynoszą korzyści nie tylko społeczeństwu, ale także biznesowi 
poprzez generowanie nowych obszarów przychodów;

 � które przewidują zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie 
środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym;

 � oparte są o lokalne produkty;
 � zakładające utworzenie większej liczby miejsc pracy niż zakładane 

minimum.

Kryteria lokalne premiują operacje: 

 � skierowane/realizowane do/przez 
grupy defaworyzowane zdefinio- 
wane w LSR, tj.: osoby młode 
w wieku od 18-34 lat, narażone na 
wykluczenie i/lub osoby powyżej  
50 r. ż.; 

 � w których wnioskodawcy dekla-
rują wkład własny na poziomie 
wyższym niż minimalny;

 � które wykorzystują lokalne zaso-
by: kulturowe, przyrodnicze, hi- 
storyczne, ludzkie, finansowe, 
sprzętowe, lokalowe;

 � innowacyjne oryginalne w ska-
li lokalnej – tj. wykorzystujące 
niepraktykowane dotąd lokalnie 
rozwiązania technologiczne lub 

Lokalne kryteria wy-
boru OPERCAJI DO FI-
NANSOWANIA premiują 
projekty, które w jak naj-
większym stopniu przy-
czyniające się do realiza-
cji wskaźników produktu 
zawartych w LSR.

Ważne
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Dodatkowo Wnioskodawca powinien: 

 � posiadać doświadczenie i/lub kwalifikacje i/lub zasoby zgodne z za-
kresem planowanej operacji;

 � korzystać z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD.

uWAgA! Preferuje się wnioskodawców korzystających ze 
wsparcia bezpośredniego doradczego oferowanego przez 
biuro LGD [max. 10 pkt. za min. dwie przeprowadzone kon-
sultacje/doradztwo stacjonarne przeprowadzone w biurze 
LGD oraz udział w szkoleniu dotyczącym danego konkursu].

KIEDY I GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PRZYZANIE POMOCY

ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY 

Wniosek o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio do biura LGD 
Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”, w terminie podanym w ogłoszeniu 
o naborze wniosków. 

 � Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie pomocy należy zapo-
znać się z zasadami przyznawania pomocy finansowej, opisanymi 
w  szczególności w Programie Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 
2014-2020 i aktach prawnych oraz w instrukcji.

 � Wniosek sporządza się na formularzu udostępnionym na stronie in-
ternetowej LGD lub w miejscu złożenia wniosku, 

 � Do wniosku dołącza się dokumenty zgodnie z lista załączników okre-
śloną we wniosku, 

 � W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy danymi zawar-
tymi we wniosku, dokumentach dołączonych do wniosku, danymi 
będącymi w posiadaniu podmiotu wdrażającego, danymi zgroma-
dzonymi w dostępnych ewidencjach, publicznych elektronicznych 
przeglądarkach lub bazach danych – wnioskodawca może zostać 
poproszony o przedstawienie dodatkowych dokumentów, usunięcie 
braków we wniosku lub złożenie wyjaśnień. 
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Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność [dane na dzień 20 lipca 2016 r.].

„WspArCie nA WdrAżAnie operACji W rAmACh strAtegii rozWoju 
lokAlnego kieroWAnego przez społeCzność”

rok  
naboru półrocze

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja 
eFrroW

2016

I

II

1. Zakładanie działalności gospodarczych/ 600 tys. PLN 
2. Rozwijanie działalności gospodarczych/1.000 tys. PLN

Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania wolnego 
czasu /300 tys. PLN

2017

I

1. Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania wolnego 
czasu /900 tys. PLN

2. Kształtowanie i rozwój tożsamości lokalnej/20 tys. PLN
Kształtowanie i rozwój tożsamości lokalnej/230 tys. PLN

II

1. Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania wolnego 
czasu /600 tys. PLN

2. Rozwój infrastruktury drogowej /300 tys. PLN
Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa 
lokalnego/500 tys. PLN

2018
I Kształtowanie oferty i promocja dziedzictwa obszaru 

/50 tys. PLN

II

2019
I Zakładanie  działalności gospodarczych/ 500 tys. PLN

Rozwijanie działalności gospodarczych/700 tys. PLN

II

2020
I Kształtowanie i rozwój tożsamości lokalnej/220 tys. PLN 

II

2021
I Zakładanie działalności gospodarczych/ 400 tys. PLN

Rozwijanie działalności gospodarczych/300 tys. PLN

II

2022
I Kształtowanie i rozwój tożsamości lokalnej/30 tys. PLN

II

2023
I

II
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kontAkt 
Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” 
Siedziba: Poznańska 18, 62-400 Słupca 

Biuro: 
ul. Plac Szkolny 16a, 62-400 Słupca
tel. kom. 512 962 200 
tel. 63 241 00 73
e-mail: biuro@unianadwarcianska.pl
www.unianadwarcianska.pl

Biuro Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”
czynne jest od poniedziałku [w dni robocze] do piątku
w godz. od 7:00 do 15:00

Znajdź nas na facebooku
Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska

gdzie nAs szukAć 
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