
VII Plan działania 

 

1. Zasady ogólne dotyczące realizacji przedsięwzięć: 

a) Premia finansowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi 70 000 zł – o przyjęciu tej 

kwoty wsparcia zdecydowano na podstawie konsultacji społecznych,  podczas których 

wskazywano, że premie uzyskiwane np. z Urzędów Pracy są niewystarczające i powstające 

podmioty są już na początku niedoinwestowane i mają kłopoty z zapewnieniem konkurencyjności 

i przegrywają walkę z istniejącymi, dużymi przedsiębiorstwami. Przy weryfikacji wniosków 

składanych, w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw zauważono, że koszty 

całkowite operacji w większości osiągały poziom między 50 000 – 100 000 zł. Założono, że 

poziom 70 000 zł będzie odpowiedni i również mobilizujący do przedsiębiorczych postaw 

związanych z pozyskaniem ewentualnego, brakującego kapitału.  

b) Intensywność pomocy na rozwój działalności gospodarczej wynosi do 70% poniesionych 

kosztów kwalifikowalnych. Przyjęcie najwyższej możliwej intensywności wsparcia wynikało 

doświadczenia z poprzedniego okresu programowania PROW na lata 2007-2013 i uwag 

beneficjentów, który wskazywali że 50% poziom dofinansowania działania Tworzenie i Rozwój 

Mikroprzedsiębiorstw jest mało atrakcyjny. Podobnie wyrażali się przedstawiciele sektora 

gospodarczego podczas wywiadów pogłębionych w trakcie konsultacji i proponowali, aby 

dofinansowanie było na najwyższym możliwym poziomie. Przyjęcie tej intensywności wsparcia 

wpłynie pozytywnie na dynamikę osiągania wskaźników i realizacji budżetu LSR. 

c) Dofinansowanie do 25 000 zł na rozwój działalności gospodarczej nie wymaga stworzenia 

miejsca pracy, natomiast koszty całkowite operacji nie mogą być niższe niż 50 000 zł. 

d) W ramach realizacji operacji polegających na podejmowaniu lub rozwoju działalności 

gospodarczej możliwe jest podnoszenie kompetencji osób realizujących operację. Podejście to 

odpowiada na przeciwdziałanie zdiagnozowanemu problemowi dotyczącemu wykształcenia 

niedostosowanemu do potrzeb rynku pracy. 

e) Intensywność pomocy w ramach powierzonych grantów wynosi do 90% poniesionych kosztów 

kwalifikowalnych. Wartość wkładu rzeczowego, obejmującego koszty rzeczowe (niefinansowe) 

lub w formie nieodpłatnej pracy, nie mogą stanowić więcej niż 10% kosztów kwalifikowalnych. 

Wartość nieodpłatnej pracy ustala się, jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu 

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i liczby 168. Przyjęcie takich warunków 

pomocy pozwoli angażować lokalną społeczność w realizację powierzonego grantu, a w 

kontekście całej LGD projektu grantowego. Doświadczenie z poprzedniej perspektywy 

finansowej oraz opinie zebrane podczas konsultacji potwierdzają, iż mieszkańcy bardziej dbają o 

projekt, z którym są związani. Konstrukcja 90% kosztów finansowych i 10% kosztów 

rzeczowych pozwoli zaangażować lokalną społeczność w prace społeczne, a jednocześnie przy 

intensywności wsparcia równej 90% zrealizować powierzony grant bez konieczności 

angażowania finansowego wkładu własnego. Jest to niezwykle ważne, gdyż realizacja projektu 

zawsze generuje koszty niekwalifikowalne, a kondycja finansowa NGO nie stoi na najwyższym 

poziomie. Łączna maksymalna wartość przyznanych grantów  w ramach PROW 2014-2020 na 

jednego beneficjenta wynosi 100 000 zł. Koszty całkowite operacji w ramach projektu 

grantowego wynoszą nie mniej niż 5 000 zł i nie więcej niż 50 000 zł.  

f) Warunki pozyskania pomocy przewidują uzyskanie zaliczki, wyprzedzającego finansowania 

bądź kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego. 

g) Grantobiorcą realizującym operacje w ramach projektu grantowego może być: 

- osoba fizyczna, pełnoletnia, będąca obywatelem państwa członkowskiego UE, mająca miejsce 

zamieszkania na obszarze LSR, 



- osoba prawna z wyłączeniem województw, jeżeli jej siedziba lub oddział znajduje się na 

obszarze objętym LSR, 

- jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność 

prawną, jeżeli jej siedziba lub oddział znajduje się na obszarze objętym LSR,  

- gminy. 

Żaden grantobiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej. 

 

Projekty współpracy 
 


