SZKOLENIE
Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy
i biznesplanu na operacje w zakresie podejmowania
oraz rozwijania działalności gospodarczej w ramach
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność”
Lokalna Grupa Działania „Podkowa”
Czechy • Zapolice • Poddębice • Szadek, 25.10.-08.11.2016 r.

PODSTAWY PRAWNE
- Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność nr 00006-6933-UM0510008/15 z dnia
19 maja 2016 roku;
-Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września
2015 roku 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 );

-Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem
lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015r. Poz. 378).

Budżet LSR na wsparcie
przedsiębiorczości
Cel ogólny

Cel szczegółowy Przedsięwzięcie EFRROW (w zł)

1. Rozwój
przedsiębiorczości

1.1. Poprawa
warunków na
rynku pracy na
terenie LGD
Podkowa do
2023r.

Razem

1.1.1 Tworzenie
nowych
przedsiębiorstw

1 000 000,00

1.1.2. Rozwój
przedsiębiorstw

1 800 000,00

2 800 000,00

NABORY WNIOSKÓW –
IV kwartał 2016/ I kwartał 2017
ALOKACJA:

Podejmowanie działalności gospodarczej –
600 000,00 PLN
Rozwijanie działalności gospodarczej –
1 400 000,00 PLN

PROCEDURA OCENY WNIOSKU
 14 – 30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru –

zamieszczenie przez LGD ogłoszenia na stronie www,
 14-30 dni czas trwania naboru wniosków o
przyznanie pomocy,
 45 dni – od dnia następnego po ostatnim dniu naboru –
ocena zgodności operacji z LSR, wybór operacji,
ustalenie kwoty wsparcia
 7 dni od zakończenia wyboru operacji:
- przekazanie podmiotowi ubiegającemu się o pomoc
informacji o wyniku oceny
- zamieszczenie przez LGD listy operacji zgodnych z LSR oraz
listy operacji wybranych na stronie www
- przekazanie zarządowi województwa dokumentacji
projektów wybranych

PROCEDURA OCENY WNIOSKU
 7 dni od doręczenia informacji o wyniku oceny – podmiot

ubiegający się o przyznanie pomocy ma możliwość
wniesienia protestu
 Weryfikacja dokumentacji z naborów przez zarząd
województwa:
- weryfikacja dokumentów dot. naborów - w razie braków
uzupełnienie/złożenie wyjaśnień – min. 7 dni okres ten
wstrzymuje bieg rozpatrywania wniosku
- 3 miesiące od dnia przekazania wopp do ZW przez LGD –
wezwanie beneficjenta do zawarcia umowy bądź informacja o
odmowie przyznania pomocy / wopp wybrane, ale nie
mieszczące się w limicie – termin 3 m-cy rozpoczyna bieg od
dnia stwierdzenia dostępności środków – oczekiwanie max 6
m-cy, jeśli środki się nie zwolnią – UM informuje o braku
środków i pozostawia wniosek bez rozpatrzenia/

MINIMALNE WARUNKI UZYSKANIA
POMOCY
 Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju:

Operacja musi być zgodna z co najmniej jednym celem
ogólnym LSR i co najmniej jednym celem
szczegółowym LSR,
 Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru
operacji – operacja musi w uzyskać minimum
wymaganych pkt.
- Podejmowanie działalności gospodarczej
Max. Liczba pkt. 97
Min. Liczba pkt. 29
- Rozwijanie działalności gospodarczej
Max. Liczba pkt. 128
Min. Liczba pkt. 38

CELE LSR na lata 2014-2020
CEL OGÓLNY 1:
Rozwój przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia oraz kwalifikacji
na obszarze LGD „Podkowa” do 2023r.
Cel szczegółowy 1
Poprawa warunków na rynku pracy na terenie LGD „Podkowa”
do 2023r.
PRZEDSIĘWZIĘCIA:
1. Tworzenie nowych przedsiębiorstw
2. Rozwój przedsiębiorstw

KRYTERIA OCENY WNIOSKU

- Podejmowanie działalności

gospodarczej
- Rozwijanie działalności

gospodarczej

LSR na lata 2014-2020
LP.
1

GRUPY DEFAWORYZOWANE NA OBSZARZE LGD
„Podkowa”
Mężczyżni

2

Osoby młode do 35 roku życia

3

Osoby powyżej 50 roku życia

4

6

Osoby niepracujące (osoby nieaktywne zawodowo oraz osoby
zarejestrowane w PUP)
Osoby niepełnosprawne (osoby z orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności
Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej

7

Rodzice małych dzieci (do lat 3)

5

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ - WNIOSKODAWCY
 Osoby fizyczne (pełnoletnie, będące obywatelem UE i

posiadające miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim
objętym LSR).
 Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy 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,
 W okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o
przyznanie tej pomocy nie był wpisany do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w
rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
 Sposób realizacji: konkurs – premia

ryczałtowa
 Wysokość premii wynosi 50.000 zł, pomoc
będzie wypłacana w dwóch transzach (80% po
zawarciu umowy, 20% po wykonaniu biznesplanu).
 Premię można wykorzystać na pokrycie kosztów
wskazanych we wniosku i biznesplanie, związanych
z uruchamianiem działalności gospodarczej.
 Warunkiem przyznania pomocy jest stworzenie
minimum jednego miejsca pracy (w
przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), w tym
samozatrudnienie i utrzymanie miejsca pracy
przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności
końcowej.

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ - WNIOSKODAWCY
 Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w

okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku
o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej
przez 365 dni działalność gospodarczą, do
której stosuje się przepisy o swobodzie działalności
gospodarczej, oraz nadal wykonuje tę działalność;
 O pomoc będą mogli się ubiegać przedsiębiorcy,
prowadzący działalność jako MIKRO I MAŁE
PRZEDSIĘBIORSTWA;

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
 Sposób realizacji: konkurs – refundacja
 Poziom dofinansowania wynosi 70%

kosztów kwalifikowalnych operacji;
 Kwota pomocy maksymalnie 300 000 zł na
jednego beneficjenta w okresie realizacji PROW
2014-2020.
 Minimalna całkowita wartość projektu to
50 000 zł.

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
 Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie 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 podjęcie działalności gospodarczej
 Warunkiem przyznania pomocy jest stworzenie
minimum jednego miejsca pracy (w przeliczeniu na
pełne etaty średnioroczne), bezpośrednio związanego z
realizowaną operacją oraz utrzymanie go przez co
najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY
 Koszty kwalifikowane nie są współfinansowane z innych

źródeł publicznych;
 Podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie został
nadany numer identyfikacyjny tzw. numer
producenta (ARiMR);
 Operacja zakłada realizację inwestycji na obszarze
wiejskim objętym LSR;
 Podmiot realizujący inwestycje jest właścicielem,
współwłaścicielem bądź posiada prawo dysponowania
nieruchomościom, której operacja dotyczy (na czas
realizacji operacji + okres trwałości);

WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY
 Operacja jest uzasadniona ekonomicznie;
 Podmiot ubiegający się o pomoc posiada: doświadczenie

w realizacji projektów o podobnym charakterze lub
posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji lub
posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji
lub wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu
operacji;
 Realizacja operacji nie byłaby możliwa bez udziału
środków publicznych;
 Została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane
odrębnymi przepisami.

WYŁĄCZENIA
Pomoc na operację z zakresu: podejmowanie działalności
gospodarczej oraz rozwijanie działalności gospodarczej nie
przysługuje, jeżeli 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:












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;
produkcja metali;
produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep z wyłączeniem
motocykli;
transport lotniczy i kolejowy;
gospodarka magazynowa.

KOSZTY KWALIFIKOWANE
1. ogólne, tj. 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, a w
przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1
pkt 5 – również używanych maszyn lub wyposażenia,
stanowiących eksponaty,

KOSZTY KWALIFIKOWANE
6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu
samochodów osobowych przeznaczonych do
przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą (max.
do 30% wartości kosztów kwalifikowanych),
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
– które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne
do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

KOSZTY KWALIFIKOWANE

- Dla kosztów ogólnych okres

kwalifikowalności rozpoczyna się od
01 stycznia 2014 r.
- Dla pozostałych kosztów okres
kwalifikowalności rozpoczyna się od dnia
podpisania umowy o przyznanie
pomocy.

REALIZACJA PROJEKTU - WAŻNE
 Max. 2 lata – czas na realizację operacji i złożenie






wniosku o płatność;
Wydatki muszą być ponoszone zgodnie z „zasadą
konkurencyjności”;
Płatność końcowa – wypłaca jest do 3 miesięcy od
złożenia Wniosku o płatność;
Odpowiednio 2 lub 3 lata od wypłaty płatności
końcowej – obowiązek utrzymania miejsc pracy;
5 lat od płatności końcowej – przechowywanie
dokumentów.

Dziękujemy za uwagę

Lokalna Grupa Działania „Podkowa”
Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola
tel. 519 057 250; 505 751 577
e-mail:poczta@zdwola.com.pl
www.podkowa.zdwola.com.pl

