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Kto może być beneficjentem środków? 
Pomoc na podejmowanie działalności gospodarczej jest przyznawana jeżeli: 

1) podmiot ubiegający się o jej przyznanie:  

a) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że 

podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 

oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,  

b) w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał 

działalności gospodarczej. 

Jest pełnoletnim obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz  ma miejsce 

zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR (gminy: Buk, Dopiewo, Stęszew) 

 

Kto nie może ubiegać się o dofinansowanie? 
Pomoc nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem operacji jest 

sklasyfikowana w 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. 

 

Na co można przeznaczyć środki? 
Pomoc jest przyznawana w formie premii, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:  

1) ogólne stanowiące 10 % pozostałych kosztów kwalifikowanych (takie jak honoraria 

architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie 

zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności.) 

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 

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

przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, (do 30% pozostałych kosztów 

kwalifikowanych), 

7) zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów. 

 

Jakie warunki trzeba spełnić po otrzymaniu dofinansowania? 
Beneficjent jest zobowiązany do podjęcia we własnym imieniu działalności gospodarczej do której 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2014 r. o swobodzie działalności gospodarczej, jej 

wykonywania do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz: 

a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, 

ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie 

ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom, do 

dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, 

 lub 

b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, 

utrzymanie – 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. 

 

Jakie środki można uzyskać? 
Beneficjenci mogą wnioskować o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej w 

wysokości 50 000 zł. 80% premii wypłacane jest „z góry” po podpisaniu umowy z Samorządem 

Województwa, a 20% jest rozliczane wraz z wnioskiem o płatność ostateczną. 

 



Jak przebiega proces naboru wniosków? 
Wnioski są składane osobiście w Biurze LGD w terminie zawartym we właściwym ogłoszeniu o naborze 

wniosków. 

Należy złożyć wniosek w dwóch egzemplarzach wraz z wymaganymi załącznikami. 

Po złożeniu wniosków zostają one poddane ocenie przez Radę Stowarzyszenia oraz ocenione zgodnie 

z kryteriami oceny zawartymi w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność 

(umieszczonymi na stronie internetowej www.lgdzrodlo.pl (http://lgdzrodlo.pl/kryteria-wyboru-

operacji/))  

Po dokonaniu oceny, Beneficjenci zostaną poinformowani o jej wynikach. Dofinansowanie otrzymują 

wnioski, które mieszczą się w limicie środków przewidzianych dla danego naboru. W sytuacji, gdy 

wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów, jednak nie wszystkie zmieszczą się w limicie środków o 

wyborze wniosków zdecyduje kolejność ich złożenia w Biurze LGD. 

W terminie 45 dni od zakończenia naboru LGD przekazuje wnioski do Samorządu Województwa w celu 

dalszej weryfikacji. Po pozytywnie zakończonej weryfikacji wniosków (w trakcie której SW może 

wezwać do uzupełnień) następuje podpisanie umowy. 

Po podpisaniu umowy Beneficjent może zakładać działalność gospodarczą, dokonać zgłoszenia do 

ZUS, a następnie złożyć wniosek o płatność pierwszej transzy (40 000 zł). Od tego momentu można 

też ponosić koszty. Po zrealizowaniu operacji Beneficjent składa wniosek o płatność ostateczną, z 

którym dokumentuje realizację operacji oraz występuje o zwrot pozostałej kwoty (10 000zł).  

 

Jak wypełnić wniosek? 
Wniosek jest wypełniany zgodnie z Instrukcją do niego dołączoną. Do wniosku dołączone są wszystkie 

wymagane załączniki. 

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku: 

- diagnozujemy zakres rzeczowy operacji, 

- szacujemy koszty zgodnie z zasadą konkurencyjności, 

- kompletujemy niezbędne załączniki. 

 

Jak zaplanować koszty? 
Wskazane jest stosowanie zasady konkurencyjności wydatków przez beneficjentów:  

1) niebędących podmiotami zobowiązanymi zgodnie z art. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych  do jej stosowania, w przypadku zamówień przekraczających wartość 20 000 zł 

netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) oraz  

2) będących podmiotami zobowiązanymi zgodnie z art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

do jej stosowania, w przypadku zamówień o wartości równej lub niższej kwocie określonej w 

art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, a jednocześnie przekraczającej 20 000 zł 

netto. W przypadku, gdy wartość zadania przekracza 30 000 EUR należy przeprowadzić 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
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http://lgdzrodlo.pl/kryteria-wyboru-operacji/
http://lgdzrodlo.pl/kryteria-wyboru-operacji/


W celu spełnienia zasady konkurencyjności należy:  

1) upublicznić zapytanie ofertowe, przy czym zapytanie ofertowe zawiera co najmniej:  

a. opis przedmiotu zamówienia, – jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie 

dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniający wszystkie wymagania i 

okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, – który nie powinien odnosić 

się do określonego wyrobu lub źródła, szczególnych sposobów postępowania lub 

znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że 

takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i został określony zakres 

równoważności,  

b. warunki udziału w postępowaniu,  

c. kryteria oceny oferty oraz informację o wagach punktowych lub procentowych 

przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty,  

d. opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty,  

e. termin składania ofert, przy czym termin na złożenie oferty powinien wynosić nie 

mniej niż 7 dni kalendarzowych w przypadku dostaw i usług, a 14 dni kalendarzowych 

w przypadku robót budowlanych od dnia upublicznienia zapytania ofertowego,  

f. termin realizacji zamówienia;  

2) wybrać najkorzystniejszą spośród wszystkich złożonych ofert w oparciu o ustalone w zapytaniu 

ofertowym kryteria oceny 

Upublicznienie zapytania ofertowego polega na jego umieszczeniu na stronie internetowej 

wskazanej w komunikacie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi umieszczonym na stronie internetowej 

www.minrol.gov.pl oraz www.arimr.gov.pl, a do czasu uruchomienia tej strony internetowej – 

wysłaniu zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku 

istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz upublicznieniu tego zapytania 

co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę. 

W przypadku zamówień, dla których wartość nie przekracza 20 000 zł należy zebrać dokumentację 

poświadczającą poziom przyjętych cen taką jak: zapytania o cenę wysłane do co najmniej trzech 

dostawców, wydruki z internetu, cenniki itp.). Każdy koszt wyszczególniony we wniosku powinien 

zawierać dokument poświadczający oszacowaną cenę. 

 

Jak rozliczyć koszty budowlane? 
W celu rozliczenia prac budowlanych, w tym remontu do wniosku należy załączyć kosztorys 

inwestorski. 

Jeśli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz jednocześnie planowana przez podmiot ubiegający się o przyznanie 

pomocy wartość robót budowlanych przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro 

– do wniosku załącza kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).  

Jeśli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo 

zamówień publicznych lub planowana przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wartość 

robót budowlanych nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro  – do 



wniosku może, (lecz nie ma obowiązku) załączyć kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z ww. 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego (…).  W takim przypadku kosztorys może zostać sporządzony 

w sposób inny niż określono w ww. rozporządzeniu. Należy mieć jednak na uwadze, iż kosztorys 

sporządzony w inny sposób niż określono to w ww. rozporządzeniu powinien być kompletny i 

umożliwiać identyfikację oraz ocenę projektu budowlanego.  

W przypadku, gdy ww. podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie sporządzi kosztorysu (jeśli 

planowany zakres tych robót dotyczy prostych prac, dla których ocena zasadności zakresu oraz 

racjonalności kosztów możliwa jest bez wiedzy specjalistycznej, jedynie na podstawie powszechnie 

dostępnych informacji), to zakres robót budowlanych formułuje w układzie odpowiadającym tabeli 

elementów scalonych i ujmuje w Zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz Opisie zadań. W 

takim przypadku w Opisie zadań w kolumnie Uzasadnienie/Uwagi należy wskazać źródła, na podstawie, 

których oszacowano wysokość planowanych do poniesienia wydatków oraz dla ułatwienia 

procedowania – dołączyć kopię dokumentów uzasadniających przyjęty dla danego zadania (kosztu) 

poziom cen (np. wydruki z Internetu, oferty sprzedawców). 

Kosztorys inwestorski uznaje się za kompletny i dopuszczalny jako załącznik do wniosku, jeżeli 

zawiera następujące elementy:  

 tytuł projektu  

 nazwę obiektu lub robót budowlanych z podaniem lokalizacji,  

 imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy oraz 

jego podpis, 

 nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys;  

 imiona i nazwiska, określenie funkcji osób opracowujących kosztorys oraz ich podpisy,  

 wartość kosztorysową robót budowlanych,  

 datę opracowania kosztorysu,  

 ogólną charakterystykę obiektu lub robót budowlanych zawierającą krótki opis techniczny 

wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót,  

 przedmiar robót, - kalkulację uproszczoną,  

 tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia 

wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i 

zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót.  

 załączniki  

 założenia wyjściowe do kosztorysowania, kalkulację szczegółowe cen jednostkowych, analizy 

indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników 

narzutów kosztów pośrednich i zysku.  

Wartość kosztorysowa jest podawana w kosztorysie inwestorskim bez podatku VAT 

 

Jakie załączniki są obligatoryjne do wniosku? 
Poza załącznikami wypełnianymi na formularzu udostępnionym przez UM (stanowiącymi załącznik do 

wniosku) należy odpowiedni wcześniej skompletować załączniki: 

1) Decyzja o wpisie do ewidencji producentów – załącznik obowiązkowy dla wszystkich 

Beneficjentów. Formularz wniosku jest dostępny na stronie http://www.arimr.gov.pl/dla-

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html


beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html Należy złożyć go w Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ul. Strzeszyńskiej w Poznaniu. 

2) Zaświadczenie wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku: 

a) Przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia społecznego (KRUS) o niefigurowaniu w ewidencji 

osób ubezpieczonych 

Albo 

b) Przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzający fakt podlegania 

ubezpieczeniu społecznemu 

3) Dokumenty posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości – w przypadku gdy operacja jest 

na trwałe związana z nieruchomością (np. remont, budowa, zagospodarowanie terenu, zakup 

maszyn wymagających posadowienia) 

4) Kosztorys inwestorski – jeśli wymaga tego charakter operacji, 

5) Decyzja o pozwoleniu na budowę, 

6) Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi wraz z 

oświadczeniem, że w terminie 30 dni właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, 

7) Mapy lub szkice sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne dotyczące umiejscowienia 

operacji – w przypadku gdy Beneficjent nie przedkłada projektu budowlanego. 

 

 

Szczegółowych informacji udziela Biuro LGD „Źródło” 

Tel. 61 888 44 56, 735 043 432 

 

Zapraszamy na doradztwo w Biurze, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania. 

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html

