Zasady przyznawania i wypłaty pomocy na operacje:
Cel ogólny 1.0.
Dywersyfikacja i rozwój aktywności gospodarczej mieszkańców wsi.
1.1. Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych.
(Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 2015 r. § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a) podejmowanie działalności
gospodarczej.)
O pomoc może ubiegać się podmiot będący:


osobą fizyczną,



obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,



osoba pełnoletnia,



miejsce zamieszkania jest na obszarze wiejskim objętym Lokalna Strategią Rozwoju, meldunek stały / czasowy
przynajmniej na czas realizacji projektu (obszar LSR: gminy wiejskie: Kurzętnik, Biskupiec, Nowe Miasto
Lubawskie, Grodziczno, Lubawa, Rybno, oraz gminy miejskie: Lubawa, Nowe Miasto Lubawskie).



posiada numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli:
- koszty kwalifikowane operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych (dotacje, granty itp.)



numer identyfikacyjny uzyskuje się z właściwej miejscowo ARiMR.



w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia WoPP (wniosku o przyznanie pomocy) beneficjent nie prowadził
działalności gospodarczej podlegającej przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca
2004 r. i nie była wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w rejestrze
przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.



Nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operacje w tym zakresie.



nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje
działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako
produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów.



Kwota wsparcia: zgodna z LSR: 50 000,00 PLN.



Forma wsparcia - płatność ryczałtowa (premia) – dwie transze: I - 80%, II - 20%. Okres pomiędzy wypłatą
pierwszej i drugiej transzy to okres, za który należy udokumentować rozdysponowanie premii finansowej zgodne
z biznesplanem. Suma kosztów planowanych do realizacji operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej
tych kosztów, jeśli nie jest niższa niż 70 % kwoty, jaką można przyznać na operację.



Beneficjent przedkłada biznesplan.



Beneficjent przedkłada biznesplan, którego formularz został opracowany przez Agencję Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa i udostępniony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.
(http://www.sporol.warmia.mazury.pl/463-Aktualnosci_PROW_2014_2020-5378.htm)



Biznesplan zawiera co najmniej: opis wyjściowy sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie
pomocy; wskazanie celów pośrednich i końcowych; informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych
przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy niezbędnych ze względu na rodzaj operacji, którą zamierza
realizować; wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy; planowany zakres działań niezbędnych do
osiągniecia celów pośrednich końcowych.



operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem.

Operacja zakłada:


Założenie działalności gospodarczej do której stosuje się przepisy ustawy z dni 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej i utrzymanie jej co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. Utworzenie
działalności gospodarczej po podpisaniu umowy o wsparcie finansowe.



operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełny etat średnioroczny,
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę.



Osoba która jest zatrudniona na etat lub jest: emerytem, rencistą, studentem może przystąpić do konkursów, o ile
właściwy miejscowo ZUS wyrazi zgodę na dobrowolne ponoszenie przez nią składek ZUS w pełnej wysokości:
emerytalna, rentowa i ubezpieczenie wypadkowe do dnia w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności
końcowej.



Miejsce pracy utrzymane przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.



Wymagane osiągnięcie co najmniej 30 % zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu
sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.



operacja realizowana będzie w II etapach, a zakres rzeczowy będzie zgodny z zestawieniem rzeczowofinansowym operacji, w tym poniesienie przez wnioskodawcę kosztów kwalifikowalnych oraz złożenie wniosku
o płatność końcową wypłaconą po zrealizowaniu całej operacji w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie
później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

Wypłata środków: dwie transze:
I transza - obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana jeżeli beneficjent podjął we własnym
imieniu działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
zgłosił się do ubezpieczenia społecznego z tytułu wykonywania działalności gospodarczej (jeżeli nie zatrudnia
pracownika); uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne
przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją;
II transza - obejmuje 20% kwoty przyznania pomocy i jest wypłacona jeżeli operacja została zrealizowana
zgodnie z biznesplanem, a beneficjent poniósł koszty na działania niezbędne do osiągniecia celów pośrednich i
końcowych określonych w biznesplanie w wysokości przyznanej pomocy.
Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości jeżeli zostały poniesione:
- od dnia w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych od dnia 1 stycznia 2014 r.;
- w formie rozliczania pieniężnego, a w przypadku transakcji której wartość, bez względu na liczbę wynikających
z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych - w formie rozliczania bezgotówkowego;



Zgodnie z rozporządzeniem: „Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z
odpowiedniego kodu rachunkowego, o którym mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzeniu nr 1305/2013,
odbywa się w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub
równoważnych dokumentów księgowych na formularzu udostępnionym przez samorząd województwa, jeżeli na
podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.”



Inwestycja musi być realizowana na obszarze wiejskim objętym LSR.



Nieruchomości będące własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy,
podmiot ten posiada udokumentowane 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.



Beneficjent któremu nie została przyznana dotychczas pomoc w zakresie „Tworzenia nowych podmiotów
gospodarczych” może ubiegać się o wsparcie.



Beneficjent któremu nie została przyznana dotychczas pomoc w tym zakresie.



Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych (dotacje, pożyczka itp.).



Pomoc de minimis może przyjąć jedną z następujących form:
- dotacje lub dopłat do oprocentowania;
- pożyczek;
- dokapitalizowania;
- środków finansowania ryzyka przyjmujących postać inwestycji kapitałowych i quasi- kapitałowych;
- gwarancji;
- innych instrumentów.



Zgodnie z rozporządzeniem: podmiot ten wykaże, że:
- posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować,
- posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować,
- posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną,



Wniosek o płatność pierwszej transzy pomocy - beneficjent składa w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia
umowy, a wniosek o płatność drugiej transzy po spełnieniu warunków wypłaty drugiej transzy, w terminie
określonym nie później niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.



Należy osiągnąć wskaźniki realizacji celu operacji w określonym terminie;



Przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty
płatności końcowej.



Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest weksel
niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową. Pomoc ma charakter de minimis.



Ważne : Pomoc 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:
1. Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
2. Górnictwo i wydobywanie;
3. Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
4. Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
5. Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
6. Produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
7. Produkcja podstawowych
farmaceutycznych;

substancji

farmaceutycznych

oraz

leków

i

pozostałych

wyrobów

8. Produkcja metali;
9. Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
10. Transport lotniczy i kolejowy;
11. Gospodarka magazynowa.


Podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, nie obejmuje następujących rodzajów działalności
gospodarczej:
1. Działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa,
warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
2. Wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach
rolnych innych usług związanych z pobytem turystów;
3. Wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu
roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie
winiarskich, obrocie tymi wyrobami i Organizacji rynku wina (Dz. U. z 2014 r. poz. 1104);
4. Działalność rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)

