
Wsparcie dla Przedsiębiorców

Trwają prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) Borów Niemodlińskich do 
roku 2020. Zgodnie z przewidywaniami budżet na wsparcie w ramach projektów 
wyniesie ok. 8 mln zł, z czego min. 50% tych środków musi zostać przeznaczona na 
wsparcie dla przedsiębiorców.

Przekazujemy dostępne, podstawowe informacje nt. warunków wsparcia dla biznesu. W 
ramach prac nad nową LSR dokonamy wyboru jakie branże z terenu Borów 
Niemodlińskich powinny w sposób szczególny podlegać wsparciu. Zapraszamy do 
kontaktu i składania uwag. 

Kto może się ubiegać o dofinansowanie:
-  pełnoletnia osoba fizyczna mieszkająca na obszarze Lokalnej Grupy Działania (LGD) 
Partnerstwo Borów Niemodlińskich, podejmująca lub wykonująca na obszarze LGD 
działalność gospodarczą,
- osoba prawna, która posiada siedzibę lub oddział na obszarze LGD.

Dofinansowanie do: 
- kosztów kwalifikowanych niezbędnych do osiągnięcia celu operacji, poniesionych od 
dnia zawarcia umowy, na rzecz wykonawcy wyłonionego z zachowaniem zasad uczciwej 
konkurencji i równego traktowania oferentów oraz uwzględnionych w odrębnym 
systemie rachunkowości,
- do wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych,
- koszty ogólne (przygotowanie dokumentacji, ekspertyzy) są kwalifikowane o ile 
zostały zapłacone po 1 stycznia 2014 r. i wyłącznie do wysokości 10% pozostałych 
kosztów kwalifikowanych,
- brak finansowania dla zakupu używanych maszyn, urządzeń, sprzętu i innego 
wyposażenia.

Wymogi stawiane wnioskodawcom: 
- sporządzenie biznesplanu,
- niefinansowanie operacji z innych funduszy unijnych,
- zakończenie projektu i złożenie wniosku o płatność ostateczną do 31.12.2020,
- inwestycje na obszarze LSR,
- inwestycje  na nieruchomości będącej własnością wnioskodawcy lub wnioskodawca 
posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w 
projekcie na okres związania celem ( 5-7 lat?), 
- projekty nie dotyczą świadczenia usług rolniczych, działalności w zakresie produkcji i 
przetwarzania ryb, mięczaków i skorupiaków, działalności, która ze względu na skalę 
nie będzie mogła być realizowana w ramach LSR np. górnictwo, hutnictwo, transport 
lotniczy kolejowy itp., 
- zakaz promowania indywidualnego przedsiębiorcy, jego produktów i usług, 
zaspokajania potrzeb osobistych wnioskodawcy.

Zakres dofinansowywanych działań: 
1. rozwój przedsiębiorczości obejmujący:
a) podejmowanie działalności gospodarczej,
b) dywersyfikacja źródeł dochodu w gospodarstwie,
- dla osób nie ubezpieczonych w KRUS , z wyjątkiem podmiotów rozpoczynających 
działalność w zakresie działalności przetwórczej,



- warunek: operacja zakłada utworzenie miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem operacji, przy czym osobę podejmującą 
działalność gospodarczą jako przedsiębiorca uwzględnia się jako miejsce pracy,
- pomoc przyznawana 1 raz 1 osobę ,
- dofinansowanie do 100 tys. na operację,
- pomoc może być przyznawana w formie płatności ryczałtowej (70% w przypadku 
pierwszej transzy, druga transza 30% jeśli zarejestrował działalność, utworzył miejsce 
pracy, prawidłowo zrealizował biznesplan przez okres 6 miesięcy ).
c) tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego
- pomoc przysługuje na realizacji inwestycji zakładającej jej udostępnianie lokalnym 
producentom rolnym do przetwarzania produktów rolnych,
- nie przysługuje jeśli już przyznana była pomoc w ramach rozwijania przedsiębiorstw 
(d),
- dofinansowanie do 500 tys. na operację ,
d) rozwijanie przedsiębiorstw 
- dla podmiotów spełniających warunki, które klasyfikują je jako mikroprzedsiębiorstwo 
(obrót netto, średnioroczne zatrudnienie)
-  utworzenie miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to 
uzasadnione zakresem operacji, jeżeli suma  przyznanej pomocy (wnioskowanej kwoty 
pomocy przekracza wartość 25 tys zł.
- po upływie 2 lat od przyznania pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej (a) 
lub dywersyfikację źródeł dochodu w gospodarstwie (b)
- pomoc w zakresie działalności przetwórczej jest przyznawana jeśli nie przyznano 
pomocy w ramach działania Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego 
(c ) albo w ramach działania „Pomoc na inwestycje w przetwórstwo/marketing i rozwój 
produktów rolnych” (działanie poza LSR), 
-  dofinansowanie 300 zł na operację,
e) podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR, w powiązaniu z ww. operacjami (w 
trakcie oczekiwania na uszczegółowienie Ministerstwa Rolnictwa)

2. tworzenie sieci podmiotów lokalnych współpracujących w zakresie: 
a) świadczenia usług turystycznych
b) krótkich łańcuchów żywnościowych
c) rynków zbytu produktów i usług lokalnych
- współpraca co najmniej dwóch podmiotów udokumentowana pisemnym 
porozumieniem określającym warunki współpracy dołączonym do wniosku o przyznanie 
pomocy, 
- dofinansowanie do 300 tys. na beneficjenta,
- limity pomocy liczone są proporcjonalnie dla każdego z partnerów,

3. rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk
- dofinansowanie do 300 tys. na beneficjenta
- warunki dostępu w trakcie uszczegółowienia Ministerstwa Rolnictwa

Harmonogram 
- do września/października 2015 udział w konsultacjach Lokalnej Strategii Rozwoju 
Partnerstwa Borów Niemodlińskich i zgłaszanie propozycji i pomysłów na projekty, 
ponieważ co najmniej 50% środków LSR będzie przeznaczone na „przedsiębiorczość”. 
Chcemy wiedzieć na co jest zapotrzebowanie i czy możemy je zrealizować w ramach 
LSR. W nowej Strategii Rozowju Borów Niemodlińskich do roku 2020 istnieje 
konieczność wpisania kodów PKD zbieżnych ze specyfiką obszaru Borów.
- pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie w LGD : czerwiec 2016 (wersja 



optymistyczna, po zakończeniu nowej LSR i uzyskaniu akceptacji przez Samorząd 
Województwa). 


