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Pomoc przyznawana jest na przedsięwzięcie: 

 

1.1.1 Wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej na obszarze LSR 

 

1. Kwota pomocy: premia zryczałtowana w wysokości 100 tys. zł 

Płatne po podpisaniu umowy i złożeniu wniosku o wypłatę pierwszej transzy w wysokości  

80% (80 tys.), a po zrealizowaniu operacji zgodnie z biznesplanem nastąpi wypłata 

pozostałych 20 % (20 tys.). 

Wnioskodawca musi w biznesplanie wykazać koszty kwalifikowalne na poziomie min. 70%  

Wnioskodawca musi udokumentować tylko koszty wykazane w biznesplanie, które muszą 

stanowić minimum 70 tysięcy złotych. Kosztów nie ujętych w biznesplanie Wnioskodawca nie 

musi udokumentować na potrzeby wniosku a jedynie na potrzeby działalności gospodarczej.  

 

2. Wnioskodawca 

Osoba fizyczna (posiadająca zdolność do czynności prawnych!) z terenu powiatu żnińskiego, 

która w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie 

wykonywała działalności gospodarczej. (Uwaga! Działalność zawieszona nie jest traktowana  

jako działalność prowadzona), tzn. że Wnioskodawca mający zawieszoną działalność 

gospodarczą może wziąć udział w konkursie i spełni warunek formalny jednak zgodnie z 

obowiązującymi interpretacjami przepisów nie powinien otrzymać punktów za kryterium 

punktowe nr 10 „Wnioskodawca zakłada działalność gospodarczą po raz pierwszy lub 

zakończył prowadzenie działalności co najmniej 60 miesięcy przed dniem złożenia wniosku”, 

ponieważ działalność zawieszona, nie oznacza, że jest ona zakończona. Czy dostanie 

dofinansowanie? 

 

3. Warunki do spełnienia: 

• Należy być obywatelem państwa członkowskiego UE 

• Podmiot musi być pełnoletni 

• Miejsce zamieszkania na obszarze LSR (powiat żniński) 

• Nie można być ubezpieczonym w KRUS (wyjątek działalność związana z produkcją 

artykułów spożywczych lub produkcją napojów). 

• Nie można prowadzić  działalności gospodarczej przez 3 miesiące poprzedzające 

dzień złożenia wniosku i nie można być wpisanym w CEiIDG  



 

• Należy przed złożeniem wniosku wystąpić do oddziału ARiMR o nadanie numeru 

identyfikacyjnego w systemie ewidencji ARiMR 

• Należy realizować operację na obszarze LSR (powiat żniński) 

• Należy mieć udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością (właściciel, 

współwłaściciel, najemca) co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres  

podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji, tzn. przez okres od 

momentu złożenia wniosku o przyznanie pomocy do momentu, w którym upłyną 

dwa lata obowiązkowego podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz 

ubezpieczeniu zdrowotnemu, szacunkowo 3-4 lata. 

• Należy podjąć we własnym imieniu działalność gospodarczą (tzn. założyć i prowadzić 

działalność jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), do której 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawa przedsiębiorców.  

• Osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy musi zgłosić się do ubezpieczenia 

emerytalnego, rentownego i wypadkowego na podstawie przepisów o systemie 

ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania tej 

działalności lub stworzyć etat podlegający zgłoszeniu do ww. ubezpieczeń. Wyjątek 

stanowią osoby przebywające na urlopie macierzyńskim. 

•  Należy utworzyć co najmniej jedno miejsce pracy (liczy się samozatrudnienie)  

i utrzymać je przez okres co najmniej 2 lat ( 2 lata opłacania wszystkich składek do 

ZUS). Jedno miejsce pracy tzn. 1 etat średnioroczny na umowę o pracę (przy 

sezonowości mogą to być 2 etaty przez pół roku). 

• Biznesplan musi być racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, a w szczególności 

jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji jest ustalona 

z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, nie jest niższa niż 70% kwoty, 

jaką można przyznać na operację  

• Operacja może być realizowana max w dwóch etapach i max do 30.06.2024r. Co 

oznacza, że wniosek o wypłatę drugiej transzy musi być złożony w terminie 

maksymalnym do 30.06.2024r., jednak zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie. 

• Wartość pomocy wynosi 100 tys zł 

• Koszty kwalifikowalne operacji nie mogą być współfinansowane z innych źródeł 

publicznych co oznacza, że żaden wydatek nie może być przedstawiony do 

sfinansowania z innych źródeł publicznych. 

 

4. Koszty kwalifikowalne: 

• Koszty ogólne np. koszty przygotowawcze do prac budowlanych 

• Zakup robót budowlanych lub usług 

• zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji 

lub wynagrodzeń za przeniesienie praw autorskich lub znaków towarowych,  



 

• najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości 

• zakup nowych maszyn lub wyposażenia 

• zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych 

przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób z kierowcą łącznie 

• podatku od towarów i usług (Vat)  

 

5. Działalności wykluczone: 

• 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, naczep oraz motocykli 

• Transport lotniczy i kolejowy 

• Gospodarka magazynowa  

• Z mocy przepisów o pomocy de minimis transport drogowy towarów (samochody   

      dostawcze).  

Pomoc de minimis jest to dowolna pomoc przyznana podmiotowi gospodarczemu w okresie 3 lat. Do 

pomocy de minimis zaliczamy wsparcie publiczne, o stosunkowo niskiej wartości, która nie zakłóca 

konkurencji ani nie wpływa na wymianę handlową (szkolenia; zwolnienia podatkowe; jednorazowa 

amortyzacja, pożyczki i kredyty preferencyjne; umorzenie odsetek ZUS i innych. 

 

Powyższe informacje określają warunki formalne, których spełnienie pozwala złożyć wniosek o 

przyznanie pomocy. Kolejnym etapem oceny wniosku jest ocena według Lokalnych Kryteriów 

Wyboru Operacji dla przedsięwzięcia 1.1.1. 

 

Dokumenty aplikacyjne na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach 

poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” znajdują się na stronie informacyjnej www.lgd-paluki.pl w zakładce 

RLKS 2014-2020 (nabory wniosków).  

Opisy kryteriów wraz ze sposobem weryfikacji i sposobem oceny znajdują się również na 

stronie www.lgd-paluki.pl w zakładce RLKS 2014-2020, dokumenty. 

 

Limit środków w ramach naboru: 526 633,97 € co po kursie 4 zł = 2 106 535,88zł 

http://www.lgd-paluki.pl/
http://www.lgd-paluki.pl/

