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 Załącznik Nr 1.1. do OGŁOSZENIA naboru wniosków  

o przyznanie pomocy Nr 13/2020 

Warunki udzielenia pomocy  dla operacji z zakresem tematycznym przedsięwzięcia  

2.1 LSR tj.: „Zakładanie nowych działalności gospodarczych” 

 

Warunki przyznania 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 w zakresie  

Rozwoju działalności na obszarze wiejskim - podejmowanie działalności gospodarczej 

 

Przedsięwzięcie 2.1 Wysokość wsparcia [PLN] Maksymalna wysokość 

intensywności wsparcia 

[%] 

Konkursy/projekty podstawowe 

Zakładanie nowych 

działalności gospodarczych  

 

50 000  

 

 

Premia [ryczałt]  

 

UWAGA! Operacje, które mogą zawsze lub potencjalnie oddziaływać szkodliwie na 

środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - nie będą dofinansowane. 

 

O dofinansowanie może ubiegać się podmiot zgodnie z § 3 rozporządzenia 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. z 2019 r., poz. 664, 

poz. 2023]. 

  

Dofinansowanie na projekt (operację) jest przyznawane w formie premii ryczałtowej, 

a koszty planowane do poniesienia w ramach operacji: 

a) mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1 rozporządzenia 

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. z 2019 r., poz. 664, poz. 2023]. 

a) nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych 

obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków 

zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR. 

http://www.lgdkozienice.pl/pdf/11_2015/Podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej.pdf#page=1
http://www.lgdkozienice.pl/pdf/11_2015/Podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej.pdf#page=1

