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Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na 
lata 2016-2023 (LSR) 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” skupia mieszkańców z terenu 
Gmin: Sokołów Młp., Głogów Młp., Kamień, Trzebownisko, Krasne oraz Czarna. 
Stowarzyszenie ma opracowaną Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 
Społeczność na lata 2016-2023 (LSR) i 23 maja 2016 roku podpisało umowę o warunkach 
i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju. Realizacja LSR odbywać się będzie poprzez 
projekty (operacje) przygotowywane i realizowane przez różnych Beneficjentów składających 
wnioski za pośrednictwem LGD. Wnioski złożone w LGD poza spełnieniem wymogów 
formalnych muszą być także zgodne z celami nakreślonymi w LSR oraz z lokalnymi 
kryteriami ustalonymi przez członków LGD. LSR dla obszaru objętego działaniem LGD 
EUROGALICJA wyraźnie określa na podstawie jakich wytycznych będą oceniane wnioski. 
Podstawowym  kryterium branym pod uwagę przy ocenie wniosków  przez LGD  jest 
zgodność celów operacji z celami LSR. Lokalna Strategia Rozwoju  dla obszaru działania 
LGD stawia sobie 3 główne cele: 

 

Cel Ogólny 1.0 Poprawa 
komfortu życia mieszkańców 

obszaru LGD „EUROGALICJA” i 
wzmocnienie kapitału 

społecznego do 2023 r. 

Cel szczegółowy 1.1 
Rozwijanie postawy dbałości o 

zdrowie i zdrowy styl życia 
oraz szeroko pojęte 

bezpieczeństwo do 2023 r. 

Cel szczegółowy 1.2 
Ochrona różnorodności 

biologicznej i propagowanie 
zasad zrównoważonego 

rozwoju do 2023 r. 

Cel szczegółowy 1.3 
Wzrost atrakcyjności 

turystyczno-rekreacyjnej 
obszarów LGD do 2023 r.

Cel Ogólny 2.0 Wzrost 
aktywności gospodarczej 

obszaru LSR na rzecz 
konkurencyjności i 

zatrudnienia do 2023 r. 

Cel szczegółowy 2.1 
Aktywizacja 

przedsiębiorczości 
mieszkańców do 2023 r. 

Cel szczegółowy 2.2 
Rozwój nowoczesnej i 

konkurencyjnej  
przedsiębiorczości do 2023 r. 

Cel szczegółowy 2.3 
Podnoszenie kompetencji 

zawodowych pracowników 
przedsiębiorstw i 

przedsiębiorców do 2023 r.

Cel Ogólny 3.0 Budowanie 
tożsamości lokalnej i trwałych 
więzi społecznych  bazujących 

na zasobach dziedzictwa 
lokalnego do 2023

Cel szczegółowy 3.1 
Zachowanie i ochrona 
materialnych zasobów 

dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego do 2023 r. 

Cel szczegółowy 3.2 
Zachowanie i ochrona 

niematerialnych zasobów 
dziedzictwa lokalnego 

(kultura, historia, obrzędy, 
wyobrażenia itp.) do 2023 r.

Cel szczegółowy 3.3 
Wzrost aktywności lokalnej i 

integracji społecznej 
mieszkańców obszaru do 

2023 r.

Cel szczegółowy 3.4 
Wzrost kompetencji osób i 

organów LGD uczestniczących 
we wdrażaniu LSR do 2023 r.
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Kryteria wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” w ramach Strategii Rozwoju 
Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 
 

Podejmowanie działalności gospodarczej Rozwijanie działalności gospodarczej 

Lp. 
Kryterium 

lokalne oceny 
operacji 

Opis kryterium lokalnego oceny 
operacji Punktacja Lp. 

Kryterium 
lokalne oceny 

operacji 

Opis kryterium lokalnego oceny 
operacji Punktacja 

1 
Kwalifikacje i 
doświadczenie 
wnioskodawcy 

Preferuje wnioskodawców posiadających kwalifikacje i/lub 
doświadczenie w branży, w której chcą założyć przedsiębiorstwo. 
Należy udokumentować kwalifikacje i/lub doświadczenie i opisać 
powiązanie z planowaną operacją. 

- brak kwalifikacji i doświadczenia - 0 pkt 
- wnioskodawca wykazał kwalifikacje - 1 pkt 
-  wnioskodawca wykazał doświadczenie - 1 pkt 

 
0 lub 1 lub 2 

pkt 
1 

Kwalifikacje i 
doświadczenie 
wnioskodawcy 

Preferuje wnioskodawców posiadających kwalifikacje i/lub 
doświadczenie w branży, w której chcą rozwijać 
przedsiębiorstwo. Należy udokumentować kwalifikacje 
i/lub doświadczenie i opisać powiązanie z planowaną 
operacją. 
 
- brak kwalifikacji i doświadczenia - 0 pkt 
- wnioskodawca wykazał kwalifikacje - 1 pkt 
- wnioskodawca wykazał doświadczenie - 1 pkt 

0 lub 1 lub 
2 pkt 

2 
Dodatkowe 

miejsca pracy 
(pełne etaty) 

Preferuje operacje przyczyniające się do utworzenia większej 
liczby miejsc pracy niż minimum zakładane w rozporządzeniu 
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 PROW na lata 2014-2020. 
 
- brak tworzenia dodatkowych miejsc pracy - 0 pkt 
-  utworzenie 1 dodatkowego miejsca pracy - 4 pkt 
- utworzenie 2 dodatkowych miejsc pracy – 6 pkt 
- utworzenie 3 lub więcej dodatkowych miejsc pracy – 8 pkt 
Jako dodatkowe miejsce pracy nie traktuje się osoby 
podejmującej indywidualną działalność gospodarczą 
(Wnioskodawca)  
 

0 lub 4 lub 6 
lub 8 pkt 2 

Zasoby 
odpowiednie do 

przedmiotu 
operacji 

Wnioskodawca posiada niezbędne zasoby finansowe, 
techniczne i organizacyjne które umożliwiają prawidłową 
realizację operacji. 
 
- zasoby finansowe (Wnioskodawca wykazał posiadanie 
min. 30% środków finansowych na pokrycie kosztów 
kwalifikowalnych operacji) – 3 pkt. 
- zasoby techniczne (Wnioskodawca wykazał posiadanie 
zasobów technicznych związanych z zakresem operacji) – 
1 pkt 
- zasoby kadrowe i organizacyjne (Wnioskodawca na dzień 
składania wniosku posiada min. 1 zatrudnionego 
pracownika w wymiarze 1 pełnego etatu (nie wliczając 
właściciela prowadzącego indywidualną działalność 
gospodarczą) – 1 pkt. 
 
Wnioskodawca musi uzyskać min 1 punkt. 

1 lub 2 lub 
3 lub 4 lub 

5 pkt 
 
 

3 Wsparcie grup 
defaworyzowanych 

Preferuje operacje, których wnioskodawca lub osoba planowana 
do zatrudnienia w wyniku realizacji tej operacji należy do grup 
defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy 
zdefiniowanych w LSR. Wykazać przynależność do grup 
defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy. 
Zdefiniowane grupy defaworyzowane to: osoby bezrobotne do 25 
r.ż., z brakiem lub krótkim doświadczeniem zawodowym (do 2 
lat); osoby bezrobotne z niskim poziomem wykształcenia 
(średnim i niższym); osoby niepełnosprawne. 

- operacja nie przewiduje zatrudnienia / samozatrudnienie osoby z 
ww. grup - 0 pkt 
 -  operacja przewiduje zatrudnienie / samozatrudnienie co 
najmniej 1 osoby z ww. grup - 5 pkt 

0 lub 5 pkt 3 
Dodatkowe 

miejsca pracy 
(pełne etaty) 

Preferuje operacje przyczyniające się do utworzenia 
większej liczby miejsc pracy niż minimum zakładane w 
rozporządzeniu 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 PROW na lata 2014-2020. 
 
- brak tworzenia dodatkowych miejsc pracy - 0 pkt 
- utworzenie 1 dodatkowego miejsca pracy - 4 pkt 
- utworzenie 2 dodatkowych miejsc pracy – 6 pkt 
- utworzenie 3 lub więcej dodatkowych miejsc pracy – 8 
pkt 
Jako dodatkowe miejsce pracy rozumie się zatrudnienie 
ponad obowiązkowy limit 1 osoby (na pełny etat) 

0 lub 4 lub 
6 lub 8 pkt 

 

4 
Innowacyjność 

operacji 
 

Preferuje operacje innowacyjne co najmniej w skali obszaru LSR. 
Kryterium odnosi się do innowacyjności technologicznej 
definiowanej jako nowy produkt, nowe urządzenie lub 
wyposażenie które mogą powstać na bazie technologicznej 
zmiany stworzonej przez wynalazcę i które są wykorzystywane 

0 lub 2 lub 5 
pkt 4 Wsparcie grup 

defaworyzowanych 

Preferuje operacje, których osoba planowana do zatrudnienia w wyniku 
realizacji tej operacji należy do grup defaworyzowanych ze względu na 
dostęp do rynku pracy zdefiniowanych w LSR. Wykazać przynależność 
do grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy. 
Zdefiniowane grupy defaworyzowane to: osoby bezrobotne do 25 r.ż., z 

0 lub 5 pkt 



4 
 

komercyjnie. Pod pojęciem innowacji technologicznej można 
także uznać innowację w produkcie, stanowiącą wszelką zmianę 
polegającą na udoskonaleniu wyrobu już produkowanego, bądź 
na rozszerzeniu struktury asortymentowej o nowy produkt, a 
następnie wprowadzeniu go na rynek oraz innowację w procesie 
wytwórczym będącą zmianą  w stosowanych metodach 
wytwórczych. 

-  operacja nie jest innowacyjna - 0 pkt 
-  operacja jest innowacyjna w skali obszaru LSR - 2 pkt 
- operacja jest innowacyjna co najmniej w skali całego kraju - 5 

pkt 
 

brakiem 
lub krótkim doświadczeniem zawodowym (do 2 lat); osoby 
bezrobotne z niskim poziomem wykształcenia (średnim i 
niższym); osoby niepełnosprawne 
 
- operacja nie przewiduje zatrudnienia osoby z ww. grup - 
0 pkt 
- operacja przewiduje zatrudnienie co najmniej 1 osoby z 
ww. grup - 5 pkt 

5 
Czas realizacji 

operacji 

Preferuje operacje, które realizowane będą do 12 miesięcy od 
podpisania umowy o dofinansowanie operacji. Dołączyć 
harmonogram działań przewidzianych w projekcie. 
 
- operacja będzie realizowana przez okres powyżej 12 miesięcy - 
0 pkt 
- operacja będzie realizowana przez okres do 12 miesięcy - 2 pkt 
 

0 lub 2 pkt 5 Innowacyjność 

Preferuje operacje innowacyjne co najmniej w skali obszaru LSR. 
Kryterium odnosi się do innowacyjności 
technologicznej definiowanej jako nowy produkt, nowe 
urządzenie lub wyposażenie albo ulepszenie istniejących 
produktów lub procesów, które mogą powstać na bazie 
technologicznej zmiany stworzonej przez wynalazcę i które 
są wykorzystywane komercyjnie. Pod pojęciem innowacji 
technologicznej można także uznać innowację w 
produkcie, stanowiącą wszelką zmianę polegającą na 
udoskonaleniu wyrobu już produkowanego, bądź na 
rozszerzeniu struktury asortymentowej o nowy produkt, a 
następnie wprowadzeniu go na rynek oraz innowację w 
procesie wytwórczym będącą zmianą w stosowanych 
metodach wytwórczych. 
- operacja nie jest innowacyjna - 0 pkt 
- operacja jest innowacyjna w skali obszaru LSR - 2 pkt 
- operacja jest innowacyjna co najmniej w skali całego 
kraju - 5 pkt 

0 lub 2 lub 5 
pkt 

6 

Wpływ operacji 
na poprawę stanu 

środowiska 
naturalnego lub 
klimatu obszaru 

LSR 

Preferuje się operacje mające pozytywny wpływ na stan 
środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR. Przez operacje 
mające pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego 
rozumie się operacje zmniejszające emisję hałasu, zanieczyszczeń 
lub promieniowania poprzez modernizację dotychczasowego 
źródła emisji lub zastąpienie go innym urządzeniem, maszyną, 
środkiem transportu lub rozwiązaniem technicznym 
- operacja nie ma pozytywnego wpływu na stan środowiska 
naturalnego lub klimatu obszaru LSR – 0 pkt 
- operacja ma pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego 
lub klimat obszaru LSR – 5 pkt 
 

0 lub 5 pkt 6 Czas realizacji 
operacji 

Preferuje operacje, które realizowane będą do 12 miesięcy 
od podpisania umowy o dofinansowanie operacji. Dołączyć 
harmonogram działań przewidzianych w projekcie. 
- operacja będzie realizowana przez okres powyżej 12 
miesięcy - 0 pkt 
- operacja będzie realizowana przez okres do 12 miesięcy - 
2 pkt 0 lub 2 pkt 

7 

Okres 
zameldowania na 
obszarze objętym  

LSR 

Preferuje się projekty Wnioskodawców, którzy posiadają 
zameldowanie na obszarze objętym LSR przez okres dłuższy niż 
2 lata liczony od daty złożenia wniosku o przyznanie pomocy do 
LGD. Obszar objęty LSR obejmuje Gminy: Trzebownisko, 
Głogów Małopolski., Czarna, Sokołów Małopolski., Kamień oraz 
Krasne. 
- Wnioskodawca jest zameldowany na obszarze objętym LSR 
krócej niż 2 lata liczone od daty złożenia wniosku o przyznanie 
pomocy do LGD - 0 pkt 
- Wnioskodawca jest zameldowany na obszarze objętym LSR 
przez okres 2 lat lub dłużej, liczone od daty złożenia wniosku o 
przyznanie pomocy do LGD - 6 pkt 

0 lub 6 pkt 7 

Wpływ operacji na 
poprawę stanu 

środowiska 
naturalnego lub 
klimatu obszaru 

LSR 

Preferuje się operacje mające pozytywny wpływ na stan środowiska 
naturalnego lub klimatu obszaru LSR. Przez 
operacje mające pozytywny wpływ na stan środowiska 
naturalnego rozumie się operacje zmniejszające emisję 
hałasu, zanieczyszczeń lub promieniowania poprzez 
modernizację dotychczasowego źródła emisji lub 
zastąpienie go innym urządzeniem, maszyną, środkiem 
transportu lub rozwiązaniem technicznym 
- operacja nie ma pozytywnego wpływu na stan środowiska 
naturalnego lub klimatu obszaru LSR – 0 pkt 
- operacja ma pozytywny wpływ na stan środowiska 
naturalnego lub klimat obszaru LSR – 6 pkt 

0 lub 6 pkt 

8 

Wnioskodawca 
zamierza 
rozpocząć 

działalność w 
branży uznanych 
jako priorytetowe 

Preferuje się projekty które umożliwią rozpoczęcie działalności w 
branżach uznanych za priorytetowe. Są to PKD: 32.30.Z; 30.12.Z; 
38.22.Z; 38.11.Z; 38.12.Z; 41.10.Z; 55.20.Z; 55.10.Z; 77.21.Z; 
81.30.Z; 93.13.Z; 93.21.Z; 71.11.Z; 86.90.A; 87.10.Z; 62.03.Z; 
62.09.Z 
0 pkt – planowana operacja nie dotyczy branży uznanej jako 
priorytetowa  
4 pkt - planowana operacja nie dotyczy branży uznanej jako 
priorytetowa 

0 lub 4 pkt 8 

Wkład własny 
wnioskodawcy w 

finansowanie 
projektu 

Preferuje się projekty, w których wkład własny 
wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy określoną 
w Programie. Celem jest promowanie projektów 
angażujących środki inne niż środki Programu. W ramach 
kryterium oceniana będzie wielkość zaangażowanych 
środków własnych wnioskodawcy w ramach wymaganego 
wkładu własnego w realizację projektu. Premiowane będą 
projekty, w których wnioskodawcy deklarują wkład własny 
na poziomie wyższym niż minimalny określony w 

0 lub 2 lub 
4 lub 6 pkt 
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 rozporządzeniu 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 
- 0 pkt - wnioskodawca deklaruje wkład własny na 
minimalnym wymaganym poziomie 
- 2 pkt - deklarowany wkład własny jest wyższy od 
minimalnego o max 5 -10 % (włącznie) 
- 4 pkt - deklarowany wkład własny jest wyższy od minimalnego o 
wartość w przedziale od powyżej 10 -15 % 
(włącznie) 
- 6 pkt - deklarowany wkład własny jest wyższy od 
minimalnego powyżej 15 % 

9 Miejsce realizacji 
operacji 

Preferuje się operacje realizowane na terenie miejscowości o 
liczbie mieszkańców mniejszej niż 2,5 tys. osób (według stanu  na 
dzień 31 grudnia 2013 r., tj. zameldowanych na pobyt stały i 
czasowo). 
 
- 0 pkt – projekt realizowany na obszarze miejscowości o liczbie 
mieszkańców powyżej 2,5 tys. osób; 
- 2 pkt - projekt realizowany na obszarze miejscowości o liczbie 
mieszkańców równej lub poniżej 2,5 tys. osób 

0 lub 2 pkt 9 

Wnioskodawca 
rozwija działalność 

w branży 
uznanych jako 
priorytetowe 

Preferuje się projekty które umożliwią rozpoczęcie 
działalności w branżach uznanych za priorytetowe. Są to 
PKD: 32.30.Z; 30.12.Z; 38.22.Z; 38.11.Z; 38.12.Z; 
41.10.Z; 55.20.Z; 55.10.Z; 77.21.Z; 81.30.Z;  93.13.Z; 93.21.Z; 
71.11.Z; 86.90.A; 87.10.Z; 62.03.Z; 62.09.Z 
 
0 pkt – planowana operacja nie dotyczy branży uznanej 
jako priorytetowa 
4 pkt - planowana operacja dotyczy branży uznanej jako 
priorytetowa 

0 lub 4 pkt 

10 Poziom 
bezrobocia 

Preferowane będą projekty dotyczące rozpoczęcia działalności na 
terenie gminy w której wskaźnik bezrobocia na koniec roku 
poprzedzającego termin złożenia wniosku był wyższy od 
wskaźnika bezrobocia w województwie.  
 
Wsk. bezrobocia w gminie w której wnioskodawca zamierza 
podjąć działalność gospodarczą jest mniejszy lub równy od 
średniej wojewódzkiej za rok poprzedzający złożenie wniosku – 0 
pkt 
Wsk. bezrobocia w gminie w której wnioskodawca zamierza 
podjąć działalność gospodarczą jest wyższy od średniej 
wojewódzkiej za rok poprzedzający złożenie wniosku – 3 pkt 

 
0 lub 3 pkt 10 Miejsce realizacji 

operacji 

Preferuje się operacje realizowane na terenie miejscowości o liczbie 
mieszkańców mniejszej niż 2,5 tys. osób (według stanu  na dzień 31 
grudnia 2013 r., tj. zameldowanych na pobyt stały i czasowo). 
 
- 0 pkt – projekt realizowany na obszarze miejscowości o liczbie 
mieszkańców powyżej 2,5 tys. osób; 
- 2 pkt - projekt realizowany na obszarze miejscowości o liczbie 
mieszkańców równej lub poniżej 2,5 tys. osób 

0 lub 2 pkt 

11 

Wpływ operacji 
na gospodarczą 

atrakcyjność 
obszaru LSR 

Preferowane będą projekty dotyczące rozpoczęcia działalności na 
Preferowane będą operacje mające istotne znaczenie dla 
gospodarczej atrakcyjności obszaru LSR.  
- operacja jest wynikiem wdrażania własnych lub zakupionych 
wyników prac badawczo-rozwojowych  (B+R) – 2 pkt 
- wnioskodawca przedstawił co najmniej 2 zobowiązania do 
współpracy (np. listy intencyjne, deklaracje współpracy) 
dotyczące nabywania produktów i usług, których 
produkcję/świadczenia uruchomione zostaną w ramach operacji - 
4 pkt. 
- wnioskodawca przedstawił co najmniej 4 zobowiązania do 
współpracy (np. listy intencyjne, deklaracje współpracy) 
dotyczące nabywania produktów i usług, których 
produkcję/świadczenia uruchomione zostaną w ramach operacji - 
6 pkt 
- wnioskodawca przedstawił co najmniej 6 zobowiązania do 
współpracy (np. listy intencyjne, deklaracje współpracy) 
dotyczące nabywania produktów i usług, których 
produkcję/świadczenia uruchomione zostaną w ramach operacji - 
8 pkt 

0 lub 2 lub 4 
lub 6 lub 8 
lub 10 pkt 

11 

Wpływ operacji na 
gospodarczą 
atrakcyjność 
obszaru LSR 

Preferowane będą operacje mające istotne znaczenie dla 
gospodarczej atrakcyjności obszaru LSR. 
- operacja jest wynikiem wdrażania własnych lub 
zakupionych wyników prac badawczo-rozwojowych 
(B+R) – 2 pkt 
 - wnioskodawca przedstawił co najmniej 2 zobowiązania 
do współpracy (np. listy intencyjne, deklaracje współpracy) 
dotyczące nabywania produktów i usług, których 
produkcję/świadczenia uruchomione zostaną w ramach 
operacji - 4 pkt. 
- wnioskodawca przedstawił co najmniej 4 zobowiązania 
do współpracy (np. listy intencyjne, deklaracje współpracy) 
dotyczące nabywania produktów i usług, których 
produkcję/świadczenia uruchomione zostaną w ramach 
operacji - 6 pkt 
- wnioskodawca przedstawił co najmniej 6 zobowiązania 
do współpracy (np. listy intencyjne, deklaracje współpracy) 
dotyczące nabywania produktów i usług, których 
produkcję/świadczenia uruchomione zostaną w ramach 
operacji - 10 pkt 

0 lub 2 lub 
4 lub 6 lub 

8 lub 10 
lub12 pkt 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie 52 Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie 58 
Minimalna liczba punktów niezbędnych do wyboru operacji 20 Minimalna liczba punktów niezbędnych do wyboru operacji 24 
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Podjęcie działalności gospodarczej: 

Beneficjenci: 

O pomoc może ubiegać się podmiot będący Osobą fizyczną, jeżeli: 

- jest obywatelem państwa członkowskiego UE,  

- jest pełnoletni, 

- ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR (obszar objęty LSR obejmuje Gminy: 
Głogów Młp., Sokołów Młp., Trzebownisko, Krasne, Kamień oraz Czarna) – 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 2015 r. poz. 
584, z późn. zm.) 

 

 

 

 

 

 

Pomoc jest przyznawana jeśli spełnione są następujące warunki: 

1. koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków 
publicznych; 

2. operacja będzie realizowana  nie  więcej niż  w 2 etapach, realizacja całej operacji 
nastąpi w terminie do 2 lat od zawarcia umowy (nie później niż do dnia 31.12.2022); 

3. operacja,  która  obejmuje  koszty  inwestycyjne,  zakłada  realizację  inwestycji  na  
obszarze  wiejskim  objętym  LSR; 

4. inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością 
lub współwłasnością podmiotu ubiegającego  się  o przyznanie  pomocy  lub  podmiot  
ten  posiada 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; 

5. operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem; 
6. minimalna całkowita wartość operacji wynosi 70 tys. lub 80 tys. złotych (w zależności 

od rodzaju zakładanej działalności); 
7. realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych. 

 

UWAGA: Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy: 

-  nie może podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie 
(wyjątek: podejmowanie działalności gospodarczej jako produkcja artykułów spożywczych lub 
produkcja napojów  – PKD dział 10 oraz 11); 

- w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywał 
działalności gospodarczej;  

- nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie. 
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Kwoty dofinansowania: 

- działalność usługowa – 70 tys. PLN 

- działalność produkcyjna – 80 tys. PLN 

 

 

 

 

Numer Identyfikacyjny ARIMR dla Beneficjentów PROW 2014 – 2020 
 
Przypominamy przyszłym Beneficjentom, którzy będą zainteresowani składaniem wniosków 
o przyznanie pomocy w ramach działań PROW 2014-2020, iż pomoc jest przyznawana 
podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym 
systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 
o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”.  
W przypadku braku numeru identyfikacyjnego wniosek o wpis do ewidencji producentów 
należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wnioskodawcy 
(powiat łańcucki: 37-100 Łańcut ul. Traugutta 20; powiat rzeszowski: 35-233 Rzeszów 
ul. Lubelska 46).  
Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów:  
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html  

WAŻNE: 

Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. p swobodzie działalności gospodarczej, i jej wykonywanie do 
dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz: 

- zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, 
rentowego i  wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu 
wykonywania tej działalności  i podlegania tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od 
dnia wypłaty płatności końcowej,  lub 

- utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to 
uzasadnione zakresem realizacji operacji  (zatrudnienie - umowa o pracę), a także utrzymanie 
miejsca pracy przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej 

UWAGA: 

Wysokość dofinansowanie w ramach podejmowania działalności gospodarczej ma formę premii – 

100 % kosztów kwalifikowalnych 
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Rozwój działalności gospodarczej 

Beneficjenci: 

O pomoc może ubiegać się podmiot będący: 

1. Osobą fizyczną, jeżeli: 

- jest obywatelem państw członkowskich UE oraz jest pełnoletnia; 

- miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje  działalność gospodarczą, wpisanym do 
Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje  się na obszarze 
objętym LSR; 

2. Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału 
znajduje się na obszarze objętym LSR. 

3. Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność 

prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR. 

Pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot wykonujący działalność gospodarczą prowadzi 
mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo (w okresie 3 lat poprzedzających dzień 
złożenia wniosku wykonywał łącznie co najmniej 365 dni działalność gospodarczą i nadal 
wykonuje tę działalność). 

 

 

 

 

 

Pomoc jest przyznawana jeśli spełnione są następujące warunki: 

1. koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków 
publicznych; 

2. operacja będzie realizowana  nie  więcej niż  w 2 etapach, realizacja całej operacji 
nastąpi w terminie do 2 lat od zawarcia umowy (nie później niż do dnia 31.12.2022); 

3. operacja,  która  obejmuje  koszty  inwestycyjne,  zakłada  realizację  inwestycji  na  
obszarze  wiejskim  objętym  LSR; 

4. inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością 
lub współwłasnością podmiotu ubiegającego  się  o przyznanie  pomocy  lub  podmiot  
ten  posiada prawo do dysponowania  nieruchomością na cele określone  we wniosku 

Małe przedsiębiorstwo (zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz roczny obrót lub 
całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro)  

Mikroprzedsiębiorstwo (zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz roczny obrót lub 
całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro) 
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o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania 
zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji; 

5. operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem; 
6. minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych; 
7. realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych. 
8. została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeśli jej 

wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi; 
9. podmiot ten wykaże, że: 

a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, 
którą zamierza realizować, lub 
b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, 
lub 
c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza 
realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub 
d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza 
realizować; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limit pomocy na jednego Beneficjenta określony w rozporządzeniu* wynosi – 300 tys. PLN 

 

 

 

WAŻNE: 

- Wniosek zakłada utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji  (zatrudnienie - umowa o pracę); 

- Utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji 
operacji przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej; 

- Podmiotowi  ubiegającemu się o przyznanie pomocy nie została  dotychczas przyznana pomoc  na 
operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata 
od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na operację w tym zakresie; 

- Podmiotowi  ubiegającemu się o przyznanie pomocy nie została  dotychczas przyznana pomoc  na 
operację w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego 
produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi lub w zakresie wsparcia 
inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój, w przypadku 
ubiegania się o przyznanie tej pomocy przez podmiot, który wykonuje działalność gospodarczą 

UWAGA: 

Wysokość dofinansowanie w ramach rozwijania działalności gospodarczej ma formę refundacji – 

70 % kosztów kwalifikowalnych 
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Pomoc na operację w zakresie podejmowania lub rozwoju działalności gospodarczej 
nie przysługuje, jeśli 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) jako: 

1. działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach; 

2. górnictwo i wydobywanie; 

3. działalność usługowa wspomagająca górnictwo 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 pozostałych wyrobów 

farmaceutycznych; 

8. produkcja metali; 

9. produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli; 

10. transport lotniczy i kolejowy; 

11. gospodarka magazynowa 

 

 

Do kosztów kwalifikowanych zaliczamy koszty: 

1) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej 

„kosztami ogólnymi” (w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów 

kwalifikowanych operacji), 

2) zakupu robót budowlanych lub usług, 

3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub 

wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych, 

4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 

5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie określonym w 

§ 2 ust. 1 pkt 5 (zachowanie dziedzictwa lokalnego) – również używanych maszyn lub 

wyposażenia, stanowiących eksponaty, 

6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych 

do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą (koszty zakupu w 

wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów 

kwalifikowanych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne), 

7) zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów, 
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8) wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą 

pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie 

odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników – w przypadku operacji 

w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3 (rozporządzenie 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 PROW na lata 2014-2020), 

9) podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013 

 

 

 

 

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa 
w art. 69 ust. 1 rozporządzenia 1303/2013.  

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” pod 
adresem: www.eurogalicja.org lub w biurze Stowarzyszenia: 36-050 Sokołów Małopolski,                                        
ul. Rzeszowska 29A,  tel. (17) 771 00 05, e-mail: biuro@eurogalicja.org 

II półrocze 2016 r. Podejmowanie działalności 
gospodarczej 670 000,00 zł 9 wniosków 

I półrocze 2017 r. Rozwój działalności 
gospodarczej 763 000,00 zł 4 wnioski 

 

 

---- 

* - 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. 2015 poz. 1570 z późniejszymi zmianami) 

UWAGA: 
Koszty muszą być uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz 

racjonalne! 

WAŻNE (dot. podjęcia oraz rozwoju działalności gospodarczej) 

Beneficjent będzie zobowiązany do osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie 
(o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia*) ilościowego lub wartościowego poziomu 
sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności 
końcowej. 


