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Niniejsza broszura informacyjna została opracowana na podstawie zapisów 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 Wiejskich 
na lata 2014-2020 zwanego dalej „rozporządzeniem o wdrażaniu LSR” oraz interpretacji wydawanych 
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

POMOC JEST PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE: 
  
I. Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej  
w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań 
innowacyjnych. 
  
II. Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność, przez: 
  
1)  podejmowanie działalności gospodarczej, 
   
2) rozwijanie działalności gospodarczej, 
  
3) podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w zakresie określonym w pkt. 1-2. 
 
III Rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na 
budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania, o którym mowa 
w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 
  
IV.  Zachowania dziedzictwa lokalnego. 
  
V. Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 
rekreacyjnej, lub kulturalnej. 
  
VI. Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają 
połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, 
opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skracają 
dystans lub czas dojazdu do tych obiektów. 
  
VII. Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. 
 



O POMOC MOŻE UBIEGAĆ SIĘ PODMIOT BĘDĄCY: 
 
1) osobą fizyczną, jeżeli: 
 
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

 
b) jest pełnoletnia, 
 
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie 
wykonuje działalności gospodarczej,  
 
d) miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim 
objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą 
 
2) osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na 
obszarze wiejskim objętym LSR, albo 
 
3) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność 
prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, z 
tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc na operację w zakresie 
określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a. 
 
O pomoc może ubiegać się również gmina, która nie ma siedziby na obszarze objętym LSR, jeżeli jej 
obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację. 

REALIZACJA OPERACJI: 
- maksymalnie 2 lata od dnia zawarcia umowy (nie później niż do 31 grudnia 2022 r.), 
- maksymalnie dwa etapy. 

Rozwój przedsiębiorczości a opłacanie podwójnego KRUS. 
Przepisu rozporządzenia nie nakładają takiego ograniczenia. Warunki przyznania pomocy w tym zakresie 
odnoszą się do działalności gospodarczej, która powinna podlegać przepisom ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej. Natomiast zmiana podmiotu, w którym beneficjent jest ubezpieczony (z KRUS 
na ZUS) nastąpi naturalnie w trakcie realizacji biznesplanu, w wyniku przekroczenia kwoty granicznej,  
o której mowa w przepisach ustawy o KRUS. 



LGD  ZAPEWNIA BEZPŁATNE DORADZTWO PRZY WYPEŁNIANIU 
WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY 

 I WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 

POMOC NA OPERACJĘ W ZAKRESIE INNYM NIŻ PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ JEST 
PRZYZNAWANA W FORMIE REFUNDACJI KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH, DO KTÓRYCH ZALICZA SIĘ 
KOSZTY: 
 
1) ogólne, takie jak honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo  

w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego w tym studia wykonalności  
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, 
 
4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 
 
5) zakupu nowych (nie dotyczy zakupu eksponatów do muzeum),  maszyn lub wyposażenia, 
 
6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do 
przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą 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) 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 tworzenia 
lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych oraz wspierania współpracy 
między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą. 
 
9) 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. 
 
Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, w formie robót 
budowlanych, gruntów i nieruchomości, w przypadku których nie dokonano żadnych płatności  
w gotówce potwierdzonych fakturami lub dokumentami o równoważnej wartości dowodowej,  
o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013. 
 
Wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, 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. 



PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy: 
 

- nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że 
podejmuje działalność gospodarcza sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja 

napojów,  
 

- w okresie 24 m-cy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadził 
działalności gospodarczej  (CEIDG/KRS) i temu podmiotowi nie została przyznana pomoc w tym zakresie 

 
Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji. 

(umowa o pracę lub spółdzielcza umowa o pracę) 
 

Wymóg utworzenia jednego miejsca pracy nie obowiązuje w przypadku, gdy podmiot ubiegający się  
o przyznanie pomocy jest osoba fizyczną, która we własnym imieniu podejmuje działalność 

gospodarczą, jeżeli operacja zakłada wykonywanie tej działalności co najmniej przez dwa lata. 

 
Wysokość pomocy wynosi 100 000,00 zł. 
 

Równocześnie istnieje możliwość sfinansowania zadania polegającego na podniesieniu kompetencji 
osób realizujących operacje w ww. zakresie. 

Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach, z tym że: 
 - pierwsza transza pomocy obejmuje 70% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana niezwłocznie po 
zawarciu umowy, 
- Druga transza pomocy obejmuje 30% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja 
została zrealizowana zgodnie z biznesplanem 

Działanie skierowane jest również do osób będących na emeryturze. 



ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy: 
 

- prowadzi działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 02 lipca 2004 o 
swobodzie działalności gospodarczej, 

 
- nie otrzymał pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej lub  upłynęły co najmniej 2 

lata od dnia przyznania takiej pomocy 
 

- nie otrzymał pomocy w zakresie tworzenia /rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów 
rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których prowadzona jest działalność w zakresie 

produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub 
wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności tego przedsiębiorstwa jest 

przetwarzanie lub  
 

w zakresie wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrotu nimi i ich rozwoju  
 

->  w przypadku ubiegania się o przyznanie tej pomocy przez podmiot, który prowadzi działalność 
gospodarczą sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów. 

 
Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne (i utrzymanie go przez  3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej) i jest to uzasadnione 
zakresem realizacji operacji. 

 
Wymóg utworzenia jednego miejsca pracy nie obowiązuje 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. 

Równocześnie istnieje możliwość sfinansowania zadania polegającego na podniesieniu kompetencji 
osób realizujących operacje w ww. zakresie. 

Uwaga!  
 
Limit pomocy na jednego beneficjenta wynosi 300 000,00 zł. 
 
Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł. 



Pomoc w zakresie podejmowania/rozwijania działalności gospodarczej oraz tworzenia 
inkubatorów  nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji  jest 

sklasyfikowana 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  

Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach: 
 

Grupa ta obejmuje: 

•działalność usługową wspomagającą świadczoną na zlecenie, związaną z rolnictwem, ale nie 

podejmowaną dla celów produkcyjnych (w sensie zbiorów produktów rolniczych),  

•czynności następujące po zbiorach, mające na celu przygotowanie produktów rolnych na rynek 

pierwotny. 

01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 

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. 

 

01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach 

 

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 



 ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO 
 

 BUDOWA LUB PRZEBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ  
I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB 

REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ 

Pomoc jest przyznawana, jeżeli operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej. 

PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW  
LUB USŁUG LOKALNYCH 

Pomoc jest przyznawana jeżeli operacja: 
 
 - nie służy promocji produktów lub usług wyłącznie jednego podmiotu, 
 
 - nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń 
lub specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie 
cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone 
przynajmniej w części tej samej tematyce.  

Intensywność pomocy. 
W zależności od rodzaju beneficjenta: 
• do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność 
gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej, 
• do 100% – w przypadku pozostałych podmiotów; 
• 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych. 

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych. 
  
Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł. 

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych. 
  
Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł. 

Intensywność pomocy. 
W zależności od rodzaju beneficjenta: 
• do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność 
gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej, 
• do 100% – w przypadku pozostałych podmiotów; 
• 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych. 



Grantobiorcami realizującymi poszczególne zadania mogą być: 
 
- osoby fizyczne, 
- osoby prawne, z wyłączeniem wojeództwa i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli 
siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR, albo 
- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność 
prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR, 
- gminy, których siedziba nie znajduje się na  obszarze objętym LSR , jeżeli jej obszar 
jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację. 

PROJEKTY GRANTOWE 

Pomoc przyznaje się, jeżeli: 

- wartość każdego zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego nie będzie wyższa niż 50 

tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych 

- w ramach projektu grantowego planowane jest wykonanie co najmniej dwóch zadań, 

- projekt grantowy nie pokrywa się z zakresem wsparcia w ramach rozwoju przedsiębiorczości (tj. 

podejmowania działalności gospodarczej, tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego, 

rozwijania działalności gospodarczej i podnoszenia kompetencji osób realizujących operacje w ww. 

zakresach) 

Intensywność pomocy: zaliczka do 100 % kosztów kwalifikowalnych., 
                   63,63 % dla jednostek sektora finansów publicznych  

Intensywność pomocy w przypadku jednostek sektora finansów publicznych: 63,63 % kosztów 
kwalifikowalnych. 

Zakres realizacji projektu grantowego: 
 
- wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie 
ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; 
- zachowanie dziedzictwa lokalnego, 
- budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 
rekreacyjnej, lub kulturalnej; 
- promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych 
 

Limit pomocy na jednego beneficjenta  wynosi 100  000,00 zł.  



Jeżeli KGW nie jest  wyodrębnioną jednostką organizacyjną kółka rolniczego:  
Skoro KGW nie jest wyodrębnioną jednostka organizacyjną kółka rolniczego rodzi się pytanie na jakiej 
podstawie prawnej funkcjonuje? Prawdopodobnie na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. 2015 r. poz. 1393). Jeżeli jest stowarzyszeniem zarejestrowanym 
w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), to z chwilą wpisu do tego rejestru uzyskało osobowość prawną i 
może samodzielnie występować nie tylko o grant, ale także o wsparcie poza projektami grantowymi. 
Natomiast jeżeli KGW jest stowarzyszeniem zwykłym to zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy „nie 
może (…) przyjmować darowizn, spadków, zapisów oraz otrzymywać dotacji, a także korzystać z 
ofiarności publicznej”. W związku z tym nie może przyjmować grantu. Jeżeli KGW będące 
stowarzyszeniem zwykłym chciałoby uzyskać pomoc z PROW 2014-2020 musi zarejestrować się w KRS, 
przy czym zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy Prawo o stowarzyszeniach „postępowanie o wpis 
stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej do Krajowego Rejestru Sądowego jest wolne od opłat 
sądowych”, co dotychczas było zgłaszane jako główna przeszkoda w uzyskaniu osobowości prawnej 
przez stowarzyszenia działające na obszarach wiejskich.  
Ponadto w miejscowościach, gdzie nie ma kółka rolniczego, kobiety mogą założyć KGW jako  „Kółko 
Rolnicze-Koło Gospodyń Wiejskich w…..”, na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 r. 
o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. z 1982 r. Nr 32. Poz. 217, z późn. zm.). Z 
inicjatywą założenia Kółka Rolniczego – Koła Gospodyń Wiejskich musi wystąpić co najmniej 10 osób,  z 
czego 8 powinno prowadzić gospodarstwa rolne jako ich właściciele, użytkownicy lub posiadacze (art. 
17 ww. ustawy). Członkinie-założycielki uchwalają statut i wybierają spośród siebie władze.  Zebranie 
musi być protokołowane. Opracowują wówczas statut i regulamin a następnie występują o wpis do 
Krajowego Rejestru Sądowego (art. 18 ww. ustawy). 
Zaprzyjaźniona organizacja pozarządowa nie może wystąpić o grant w imieniu KGW. 

W  ramach projektów grantowych możliwe jest wspieranie również jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej, w szczególności kół gospodyń wiejskich, będących 
wyodrębnionymi jednostkami organizacyjnymi kółek rolniczych.  

Proponowane rozwiązanie zakłada, iż o pomoc z wnioskiem wystąpi osoba prawna, w strukturze której 
prowadzi działalność dana jednostka, ale limit pomocy będzie pomniejszony wyodrębnionej jednostce, 
a nie tej osobie. 


