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Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania „Zielone Bieszczady”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i
Rozwoju Wsi. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i
aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc na operację w zakresie rozwijania działalności gospodarczej
jest przyznawana, jeżeli:
Podmiot ubiegający się o jej przyznanie 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 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność.

Pomoc na operację w zakresie rozwijania działalności gospodarczej
jest przyznawana, jeżeli:
Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie otrzymał dotychczas
pomocy na operację w zakresie podejmowania działalności
gospodarczej, albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu
podmiotowi pomocy na podjęcie działalności gospodarczej.

Pomoc na operację w zakresie rozwijania działalności gospodarczej
jest przyznawana, jeżeli:
Miejsce oznaczone adresem (siedziba lub oddział), pod którym
wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do CEiIDG, znajduje się
na obszarze wiejskim objętym LSR.

Beneficjenci
Przedsiębiorcy
W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność
gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi
mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności
gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki powinny być spełnione przez wszystkich
wspólników tej spółki.

Intensywność wsparcia
Przedsiębiorcy

-

70,00 %

Mikro przedsiębiorstwo
- zatrudnienie: do 10 pracowników
- roczny obrót lub całkowity bilans roczny mniejszy niż 2 mln. EURO

Małe przedsiębiorstwo
- zatrudnienie: do 50 pracowników
- Roczny obrót lub całkowity bilans roczny mniejszy niż 10 mln. EURO

Rozwijanie działalności gospodarczej
zapisy Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność

Kryterium dopuszczające:
Kryteria wyboru operacji opracowuje Zarząd we współpracy z Grupą Roboczą ds. Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wnioskodawca planuje rozwój działalności gospodarczej i wydatki dotyczące następujących branż 16.10.Z,
16.21.Z, 16.22.Z, 16.23.Z, 16.24.Z, 16.29.Z, 31.01.Z, 31.02.Z, 31.03.Z, 31.09.Z, 33.12.Z, 41.20.Z, 43.12.Z, 45.20.Z,
49.39.Z, 52.21.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 58.19.Z, 62.09.Z, 71.20.B,
74.10.Z, 74.20.Z, 73.11.Z, 77.11.Z, 77.21.Z,85.10.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59.A, 85.59.B, 85.60.Z, 86.22.Z, 86.23.Z,
86.90.A, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 91.02.Z, 91.03.Z, 91.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29, 96.02.Z –
Źródło weryfikacji - Wniosek, biznesplan, CEIDG/KRS.

Kryteria podstawowe:
L.p.
1

2

Kryterium
Doradztwo Biura
LGD (nie wcześniej niż 3 miesiące od
złożenia wniosku)

Realizacja celów LSR

Opis

Punktacja

Kryterium preferuje wnioskodawców
wnioskodawca nie korzystał z doradztwa LGD
korzystających z doradztwa Biura LGD w
na etapie sporządzania wniosku
zakresie przygotowania wniosku o
przyznanie pomocy (doradztwo indywidualne w biurze LGD lub w wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD na
etapie sporządzania wniosku
biurze terenowym)

Preferuje operacje realizujące kilka celów LSR.

4

5

6

Czas realizacji operacji

Wykorzystanie zasobów lokalnych
Zasadność i efektywność planowanych
działań oraz kosztów operacji –
prawdopodobieństwo osiągnięcia
założonych celów
Doświadczenie wnioskodawcy

Preferuje operacje o krótszym okresie realizacji projektu.
Preferuje operacje realizowane w oparciu w wykorzystanie
lokalnych zasobów, tj. pracy, walorów przyrodniczych,
surowców, historii, tradycji kulturowych oraz produktów
lokalnych/rolnych.
Preferuje operacje o racjonalnie zaplanowanych kosztach w
powiązaniu z celami planowanej działalności, racjonalność
założeń finansowych.
Kryterium preferuje wnioskodawców doświadczonych w
realizacji projektów, których tematyka nawiązuje do planowanej
operacji

0 pkt
3 pkt

1 cel szczegółowy

1 pkt

2 cele szczegółowe

2 pkt

3 i więcej celów szczegółowych

do 6 miesięcy

3 pkt
0 pkt
1 pkt
3 pkt

bark wykorzystania lokalnych zasobów

0 pkt

ponad 12 miesięcy
3

Źródło weryfikacji

pomiędzy 6 a 12 miesięcy

Dokumentacja
LGD

Wniosek

Wniosek

Wniosek
wykorzystuje lokalne zasoby

1 pkt

założenia nie realne

0 pkt

średnie prawdopodobieństwo

2 pkt

wysokie prawdopodobieństwo

5 pkt

brak zrealizowanych projektów

0 pkt

1 i więcej zrealizowanych projektów

2 pkt

Wniosek / biznes plan

Wniosek

Maksymalna liczba punktów - 17 pkt- Wybrana operacja musi uzyskać no najmniej 10 pkt.

Kryteria premiujące:
L.p.
1

2

3

4

5

6

Kryterium

Opis

Kryterium preferuje operacje skierowane do osób opisanych w diagnozie LSR
jako grupy defaworyzowane, tj.:
osoby
młode
(18-35
lat), - osoby 50 +, - kobiety. Kryterium preferuje
Priorytetowe grupy docelowe
otwieranie działalności gospodarczej przez w/w grupy lub zatrudnianie osób
z grup defaworyzowanych.

Innowacyjność
Projektu

Miejsce realizacji operacji
Utworzenie dodatkowych
miejsc pracy (więcej niż
jednego)
Zastosowanie rozwiązań
proekologicznych w zakresie
ochrony środowiska lub/i
przeciwdziałania zmianom
klimatycznym
Wkład własny dodatkowy

Kryterium preferuje operacje innowacyjne. Przez innowacyjność rozumie się
wdrożenie nowego na obszarze LGD lub znacząco udoskonalonego produktu,
usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub
zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych,
historycznych, kulturowych czy społecznych.
Innowacyjność w procesie wdrażania.
Preferowane są operacje obejmujące niepowtarzalny zakres zadań lub/i
przewidujące wykorzystanie ciekawych form ich realizacji.
Kryterium preferuje operacje realizowane w miejscowościach poniżej 5 tys.
mieszkańców. Liczba mieszkańców ustalana na dzień 31 grudnia roku
poprzedzającego rok złożenia wniosku.
Kryterium preferuje operacje w wyniku których utworzone zostaną
dodatkowe miejsca pracy powyżej wymaganego minimum.

Kryterium preferuje operacje na rzecz ochrony środowiska lub
zapobiegające zmianom klimatu

Preferuje wnioskodawców, którzy zaangażowali większy niż minimalny
wkład własny (powyżej 30%).

Punktacja

Źródło weryfikacji

osoba młoda (18-35lat)

1 pkt

osoba 50+

1 pkt

kobieta

1 pkt

projekt nie jest Innowacyjny

0 pkt

projekt jest Innowacyjny

1 pkt

projekt realizowany w miejscowości do 5 tys.
mieszkańców (włącznie)
projekt realizowany w miejscowości poniżej 5
tys. mieszkańców
brak dodatkowych nowych miejsc pracy
1 dodatkowe miejsce pracy
2 i więcej dodatkowych miejsc pracy
operacja nie przewiduje zastosowanie
rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska
lub klimatu

0 pkt
2 pkt
0 pkt
3 pkt
5 pkt

Wniosek

Wniosek + Informacja z
właściwego urzędu gminy /
Bank Danych Statystycznych

Wniosek

0 pkt
Wniosek

operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań
sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu

2 pkt

5 % powyżej wymaganego minimum
10 % powyżej wymaganego minimum
15 % powyżej wymaganego minimum

5 pkt
7 pkt
10 pkt

Maksymalna liczba punktów - 22 pkt.

Wniosek, (dowód osobisty)

Wniosek

Kwota wsparcia
maksymalnie 300 000,00 zł

Pula środków
2 000 000,00 zł

Rozwijanie działalności gospodarczej
Założenia:
a) 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,
b) utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji
operacji, do dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;
Przepisu nie stosuje się w przypadku, gdy suma kwot pomocy przyznanej jednemu podmiotowi na
dotychczas realizowane operacje oraz kwoty pomocy, o której przyznanie podmiot ten ubiega się za
realizację danej operacji, nie przekracza 25 tys. zł.
Utworzenie miejsca pracy w odniesieniu do innej operacji – nie pozwala na potwierdzenie
spełnienia ww. warunku dla danej operacji.

Rozwijanie działalności gospodarczej (tworzenie etatu)
Minimalna wartość operacji: 50 000 zł
Maksymalna kwota dofinansowania: 300 000 zł
Poziom dofinansowania: 70% kosztów kwalifikowanych

Rozwijanie działalności gospodarczej (bez etatu)
Minimalna wartość operacji: 50 000 zł
Maksymalna kwota dofinansowania: 25 000 zł

Utrzymanie miejsc pracy.
Średnia arytmetyczna.

Średnią arytmetyczną stanu zatrudnienia oblicza się sumując liczbę pracowników (zatrudnionych
na podstawie umowy o pracę) w przeliczeniu na pełne etaty z okresu kolejnych 12 miesięcy
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy, np. jeśli wniosek składany jest
w listopadzie 2016 to zatrudnienie obejmuje okres od listopada 2015 r. do września 2016 r.
Uzyskaną sumę należy podzielić przez 12 (miesięcy).
W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze – zatrudnienie należy przeliczyć na
pełne etaty. Zatrudnienie oraz przerwy w opłacaniu składek ustala się na podstawie kodów
wykorzystywanych w dokumentach ubezpieczeniowych ZUS oraz dodatkowych wyjaśnień
składanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy.

Utrzymanie miejsc pracy.
Do stanu zatrudnienia nie należy wliczać pracowników przebywających na urlopie:
- bezpłatnym (kod świadczenia / przerwy 111);
- macierzyńskim (kod świadczenia / przerwy 311; kod tytułu ubezpieczenia 12 40);
- bezpłatnym w celu sprawowania opieki nad dzieckiem (np. urlop wychowawczy - kod świadczenia/
przerwy 121,122; kod tytułu ubezpieczenia 12 11);
- bezpłatnym udzielonym pracownikom powołanym do pełnienia określonych funkcji z wyboru;
- stażystów;
- osób zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego;
- osób wykonujących pracę na podstawie innej niż umowa o pracę i spółdzielcza umowa o pracę (np.
umowy zlecenia, umowy o dzieło lub kontraktu menadżerskiego);
- osób tzw. samozatrudnionych, czyli osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób
współpracujących; - osób skazanych zatrudnionych na podstawie skierowania do pracy wydanego przez
dyrektora zakładu karnego (a nie umowy o pracę).

Pomoc na operację nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji
jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia RM z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:
 działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;

 górnictwo i wydobywanie; działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
 przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
 wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;

 produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych; produkcja podstawowych substancji
farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (np. apteki) ;
 produkcja metali; produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
 transport lotniczy i kolejowy;
 gospodarka magazynowa.

Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach:
A. ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO 01.6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA
PO ZBIORACH 01.61. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 01.61.Z
Podklasa ta obejmuje: działalność rolniczą świadczoną na zlecenie, w zakresie: przygotowania pól do upraw, siewu i sadzenia,
pielęgnowania, zraszania, opryskiwania upraw, włączając usługi agrolotnicze, przycinania drzew owocowych oraz winorośli,
przesadzania ryżu, przerywania buraków, zbiorów, zwalczania szkodników (włączając króliki) związanego z rolnictwem,
utrzymanie terenów rolniczych w dobrym stanie ekologicznym, eksploatację systemów irygacyjnych dla celów rolniczych,
wynajem maszyn rolniczych z obsługą.
Podklasa ta nie obejmuje: działalności rolniczej następującej po zbiorach, sklasyfikowanej w 01.63.Z, odwadniania gruntów
rolnych, sklasyfikowanego w 43.12.Z, działalności w zakresie architektury krajobrazu, sklasyfikowanej w 71.11.Z, działalności
agronomów i ekonomistów rolnych, sklasyfikowanej w 74.90.Z, zagospodarowania terenów zieleni, sklasyfikowanego w
81.30.Z, organizowania pokazów i targów rolniczych, sklasyfikowanego w 82.30.Z.

01.62. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 01.62.Z
Podklasa ta obejmuje: działalność rolniczą świadczoną na zlecenie, w zakresie: działań promujących wzrost produkcji
zwierząt, opieki nad stadem, wypasania cudzego inwentarza, trzebienia kogutów, czyszczenia kojców itp., działalności
związanych ze sztucznym unasiennianiem, kolczykowania zwierząt, korekty racic, usuwania poroża, obcinania kiełków u
prosiąt, kurtyzacji zwierząt gospodarskich, przygotowania zwierząt gospodarskich do wystaw i pokazów, strzyżenia owiec,
prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich, usługi podkuwania koni.
Podklasa ta nie obejmuje: wynajmu miejsc w schroniskach dla zwierząt gospodarskich, sklasyfikowanego w 68.20.Z,
działalności weterynaryjnej, włącznie ze szczepieniem zwierząt, sklasyfikowanej w 75.00.Z, wynajmowania zwierząt (np. stada
zwierząt), sklasyfikowanego w 77.39.Z, prowadzenia schronisk dla zwierząt domowych, sklasyfikowanego w 96.09.Z.

Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach:
01.63. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH 01.63.Z

Podklasa ta obejmuje: przygotowanie plonów do sprzedaży na rynek pierwotny przez: czyszczenie, obcinanie, sortowanie,
odkażanie, odziarnianie bawełny, przygotowanie liści tytoniowych, szyszek chmielowych, ziół, np. suszenie, przygotowanie
ziaren kakaowych, np. łuskanie woskowanie owoców.
Podklasa ta nie obejmuje: przygotowania do sprzedaży produktów rolniczych przez producenta, sklasyfikowanego w
odpowiednich podklasach grup 01.1, 01.2 i 01.3, działalności następującej po zbiorach skierowanej na polepszenie jakości
nasion, sklasyfikowanej w 01.64.Z, wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego, tzn. przygotowania do dalszego przerobu
przez producentów wyrobów tytoniowych surowca tytoniowego, polegającego w szczególności na odżyłowaniu, cięciu,
nasączaniu lub dosuszaniu blaszki liściowej, sklasyfikowanego w 12.00.Z, działalności marketingowej wykonywanej na
zlecenie kupców i stowarzyszeń, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 46, sprzedaży hurtowej płodów rolnych,
sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 46.2.

01.64. OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN 01.64.Z
Podklasa ta obejmuje: działalność usługową następującą po zbiorach skierowaną na polepszenie jakości nasion
przeznaczonych na siew poprzez usunięcie nasion niewyrośniętych, uszkodzonych mechanicznie lub przez insekty, nasion
niedojrzałych, jak również utrzymywanie wilgotności na poziomie bezpiecznym dla ich przechowywania, suszenie,
czyszczenie, sortowanie i przechowywanie nasion do momentu ich sprzedaży, genetyczną modyfikację nasion.

Podklasa ta nie obejmuje: produkcji nasion, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grup 01.1 i 01.2, przetwarzania
nasion w celu otrzymania oleju, sklasyfikowanego w 10.41.Z, badań eksperymentalnych związanych z rozwojem i modyfikacją
nasion, sklasyfikowanych w 72.11.Z.

Pomoc ma charakter pomocy de minimis, z wyjątkiem pomocy, do której nie ma
zastosowania rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w
sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis.

POMOC DE MINIMIS

Maksymalna wartość pomocy de minimis (wraz z wnioskowaną) w okresie trzech lat
podatkowych, tj. okres obejmujący bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzedzające
go lata podatkowe, wynosi: 500 000 euro w przypadku pomocy przedsiębiorstwom
wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (uzyskana
pomoc nie wpłynie na handel między państwami członkowskimi ani nie zakłóci bądź
nie grozi zakłóceniem konkurencji), 200 000 euro w przypadku pozostałych
rodzajów działalności, 100 000 euro, jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność w
zakresie drogowego transportu towarów.

Pomoc de minimis może przyjąć jedną z następujących form:

-

dotacji lub dopłat do oprocentowania
pożyczek
dokapitalizowania
środków finansowania ryzyka przyjmujących postać inwestycji
kapitałowych i quasi-kapitałowych
- gwarancji
- innych instrumentów

Warunki kwalifikowalności

Jeden przedsiębiorca nie może uzyskać wsparcia zarówno na
utworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego, jak i na tworzenie lub
rozwój przedsiębiorczości w zakresie przetwórstwa.

Warunki kwalifikowalności

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. W przypadku, gdy operacja będzie realizowana w
ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki
cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny
został nadany spółce

Warunki kwalifikowalności
1) Koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych.
2) Operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego
zgodnie z ZRF, 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.
3) Operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim
objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie
liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem.

Warunki kwalifikowalności
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
zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

5) Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem.
6) Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych.

Warunki kwalifikowalności
7) Podmiot ubiegający się o wsparcie (należy opisać i udokumentować):
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.

8) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.
9) została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest
wymagane przepisami odrębnymi (nie dotyczy operacji w zakresie podejmowania działalności
gospodarczej).

Warunki kwalifikowalności
W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w
zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w
wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową
tych kosztów.
Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie albo
przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków
zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.
Pomoc nie jest przyznawana na:
• Operacje służące zaspokajaniu partykularnych potrzeb beneficjenta.
• Promocję indywidualnych przedsiębiorców, ich produktów i usług.

Koszty kwalifikowalne
Koszty, które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne i
obejmują koszty:
1) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, takie jak:
-honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie
zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności;
Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej
10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych 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,

Koszty kwalifikowalne
4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do
przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,

Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty zakupu środków transportu są ustalane w wysokości
nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty
ogólne.
7) zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5) i 6), w tym materiałów,
8) podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013
(podatek od wartości dodanej (VAT), z wyjątkiem podatku którego nie można odzyskać na mocy
prawodawstwa krajowego VAT).

Koszty kwalifikowalne
Wsparcie nie jest przeznaczone na inwestycje o charakterze odtworzeniowym.
W wyniku realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia firma musi wykazać wzrost przychodów lub
obniżenie kosztów.

Kwalifikowalność kosztów
Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały:
1) poniesione:
a) od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych –od dnia 1 stycznia
2014 r.,
b) zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania –w
wyniku wyboru przez beneficjenta wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu
rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru określonego w
umowie,
c) 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
(płatność gotówką nie może wynosić więcej niż 1 000,00 zł);
2) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano
odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr
1305/2013.

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

Wkłady rzeczowe
Wkłady rzeczowe w formie robót budowlanych, towarów, usług, gruntów i nieruchomości,
w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych
fakturami lub dokumentami o równoważnej wartości dowodowej, mogą stanowić wydatki
kwalifikowalne jeżeli:
a) wartość przypisana wkładom rzeczowym nie przekracza kosztów ogólnie przyjętych na
danym rynku;
b) wartość i dostarczenie wkładów rzeczowych może być poddana niezależnej ocenie i
weryfikacji;
c) w przypadku wkładów rzeczowych w formie nieodpłatnej pracy wartość takiej pracy jest
określana z uwzględnieniem zweryfikowanego czasu poświęconego na pracę i wysokości
wynagrodzenia za pracę równoważną.

Wkłady rzeczowe
Zgodnie z art. 69 rozporządzenia nr 1303/2013 w przypadku udostępnienia gruntu lub
nieruchomości wartość wkładu musi zostać musi być poświadczona przez niezależnego,
wykfalifikowanego eksperta lub należycie upoważniony organ urzędowy i nie przekracza
limitu 10% łącznych wydatków kwalifikowalnych dla danej operacji.

Wkłady rzeczowe

Wartość gruntu lub nieruchomości musi być poświadczana przez niezależnego, wykwalifikowanego
eksperta lub należycie upoważniony organ urzędowy.
Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby
przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w
drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168.

ILOCZYN

liczba przepracowanych godzin

przeciętne wynagrodzenie w gospodarce w 2014 r.

wskazana w instrukcji liczba

ILORAZ

112

3 783,46

168
3 783,46 / 168

112 x 22,52

22,52

2 522,31

Zgodnie z ustawą o finansowaniu wspólnej polityki rolnej podmiot ubiegający się o
przyznanie pomocy realizujący operację może uzyskać:
• zaliczkę (w wysokości nieprzekraczającej 50% wnioskowanej kwoty pomocy
przypadającej na koszty kwalifikowalne realizacji operacji w części dotyczącej
inwestycji),
albo
• wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji (w wysokości
36,37% wnioskowanej kwoty pomocy).

ZALICZKA
Zabezpieczenie zaliczki jest ustanawiane w wysokości odpowiadającej 100% kwoty
zaliczki wynikającej z umowy o przyznaniu pomocy, do dnia rozliczenia zaliczki, w
jednej albo kilku z następujących form:
1) poręczenia bankowego;
2) gwarancji bankowej;
3) gwarancji ubezpieczeniowej;
4) weksla z poręczeniem wekslowym banku.

Uwaga! podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie może ubiegać się o
wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji i wypłatę zaliczki na
realizację tej samej operacji.

Zabezpieczenie zaliczki jest ustanawiane w wysokości odpowiadającej 100%
kwoty zaliczki wynikającej z umowy o przyznaniu pomocy, do dnia rozliczenia
zaliczki, w jednej albo kilku z następujących form:
1) poręczenia bankowego;
2) gwarancji bankowej;
3) gwarancji ubezpieczeniowej;
4) weksla z poręczeniem wekslowym banku.

W przypadku wypłaty zaliczki w transzach zabezpieczenie jest ustanawiane w
wysokości odpowiadającej kwocie wypłacanej transzy zaliczki.
Forma zabezpieczenia jest określana przez beneficjenta przy zawieraniu lub
zmianie umowy o przyznaniu pomocy z UM.

Zaliczka może być wypłacana Beneficjentowi jednorazowo lub w transzach, w terminie,
wysokości i w sposób określony w umowie o przyznaniu pomocy. W przypadku, gdy
zaliczka będzie wypłacana w transzach, druga i kolejne transze będą mogły być
wypłacone po rozliczeniu co najmniej 60% dotychczas otrzymanej zaliczki.

UWAGA
Biznesplan jest załącznikiem do umowy.

Umowa

Umowa

Umowa

Możliwe jest również dołączenie kopii dokumentów uzasadniających przyjęty poziom cen dla
danego zadania (np. wydruki z Internetu, itd.), przy czym nie jest to wymagane w przypadku
pozycji, których poziom cen jest powszechnie znany.
Załączenie tych dokumentów znacznie przyspieszy weryfikację racjonalności planowanych do
poniesienia kosztów. Przedstawione przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy
dokumenty będą podlegały weryfikacji m.in. w zakresie ich autentyczności oraz sprawdzenia cen
zadań objętych ofertą w niezależnych źródłach.
W przypadku, gdy weryfikacja zasadności oraz racjonalności przedstawionego przez podmiot
ubiegający się o przyznanie pomocy zakresu rzeczowego nie jest możliwa na podstawie
powszechnie dostępnych źródeł, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy może zostać
poproszony o przedstawienie oferty na realizację takiego zadania albo innych dokumentów, na
podstawie, których dokonał kalkulacji tego kosztu.

ZASADY KONKURENCYJNOŚCI
Konieczne jest stosowanie zasad konkurencyjności wydatków przez beneficjentów:
1) niebędących podmiotami zobowiązanymi zgodnie z art. 3 ustawy PZP 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 Pzp do jej stosowania, w
przypadku zamówień o wartości równej lub niższej kwocie określonej w art. 4 pkt 8 ustawy
Pzp (30 000,00 EURO), 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 PZP

Zasady konkurencyjności:
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.

Dziękuje za uwagę

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania „Zielone Bieszczady”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i
Rozwoju Wsi. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i
aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

