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Zakres projektów Warunki dla wnioskodawcy Wyłączenia z dofinansowania Limity wsparcia Finansowanie 

2.1. 1) 

Wzmocnienie kapitału 
społecznego,podnoszenie wiedzy 
w zakresie ochrony środowiska i 
zmian klimatycznych z 
wykorzystaniem rozwiązań 
innowacyjnych

Biznesplan

300 tys. na 
wnioskodawcę 
i 300 tys. zł na 
wniosek 

- refundacja 80% kosztów 
kwalifikowanych, 
- w przypadku projektów 
służących zaspokajaniu potrzeb 
społeczności lokalnych 
refundacja 100% kosztów 
kwalifikowanych 
- dla jednostek sektora 
finansów publicznych 
refundacja 63,63% kosztów 
kwalifikowalnych

2.1. 2 a
Podejmowanie działalności 
gospodarczej

- Biznesplan
- Wnioskodawca nieubezpieczony w KRUS, niewpisany  
do ewidencji działalności w okresie 24 miesięcy 
poprzedzających złożenie wniosku i nie otrzymywał 
dotychczas wsparcie w tym zakresie. 
- Wymagane utworzenie jednego miejsca pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, na umowę o 
pracę (wyjątek dla osób fizycznych, które podejmują we 
własnym imieniu działalność gospodarczą, do której 
stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej) 

Wniosek nie może dotyczyć : 
- działalności usługowej 
wspomagającej rolnictwo i 
następującej po zbiorach
- górnictwa i wydobywania
- działalności wspomagającej 
górnictwo i wydobywanie
- przetwarzania i konserwowania 
ryb, skorupiaków i mięczaków, 
- wytwarzania i przetwarzania 
koksu i produktów rafinerii naftowej
- produkcji chemikaliów oraz 
wyrobów chemicznych
- produkcji podstawowych 
substancji farmaceutycznych oraz 
leków i pozostałych wyrobów 
farmaceutycznych
- produkcji metali
- produkcji pojazdów 
samochodowych, przyczep i naczep 
z wyłączeniem motocykli
- transportu i gospodarki 
magazynowej 

300 tys. na 
wnioskodawcę 
i 300 tys. zł na 
wniosek 

 Wysokość pomocy będzie 
określona w LSR (% 
dofinansowania  kosztów 
kwalifikowanych) 
- RYCZAŁT 
( 70% po podpisaniu umowy, 
30% po prawidłowym 
zrealizowaniu projektu) 

2.1.2.b
Tworzenie lub rozwój 
inkubatorów przetwórstwa 
lokalnego produktów rolnych

- Biznesplan,
(nie będzie wymagany wyłącznie przy ogólnodostępnych 
i niekomercyjnych inkubatorach),
- pomoc dla wnioskodawcy, który nie uzyskał wsparcia w 
zakresie 2.1. 2 a i 2.1.2.c na produkcję artykułów 
spożywczych lub produkcję napojów 
- projekt musi zakładać korzystanie z infrastruktury 
przez inne podmioty niż wnioskodawca

500 tys. /na 
wnioskodawcę
i 500 tys na 
wniosek 

Refundacja 
50% kosztów kwalifikowanych,

- refundacja 70 % kosztów 
kwalifikowanych dla wniosków 
służących zaspokajaniu potrzeb 
społeczności lokalnej, 

- dla jednostek sektora 
finansów publicznych 
refundacja 63,63% kosztów 
kwalifikowalnych

2.1.2.c Rozwijanie działalności 
gospodarczej

- Biznesplan
- wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą ,
- nie uzyskał on  wsparcia w zakresie 2.1. 2 a, lub 
uzyskał je co najmniej przed 2 laty,
- w przypadku ubiegania się o pomoc podmiotu, który 
prowadzi działalność produkcji artykułów spożywczych 

300 tys. na 
wnioskodawcę 
i 300 tys. zł na 
wniosek 

Refundacja 
50% kosztów kwalifikowanych,

- refundacja 70 % kosztów 
kwalifikowanych dla wniosków 
służących zaspokajaniu potrzeb 
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lub produkcji napojów  nie uzyskał wsparcia na 2.1.2.b 
lub wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów 
rolnych, obrót nimi lub ich rozwój,
- Wymagane utworzenie jednego miejsca pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, na umowę o 
pracę  z wyjątkiem operacji gdzie suma pomocy nie 
przekracza 25 tys. zł. 

społeczności lokalnej 

- dla jednostek sektora 
finansów publicznych 
refundacja 63,63% kosztów 
kwalifikowalnych

2.1.2.d
Podnoszenie kompetencji osób 
realizujących operacje z zakresu 
2.1.2

- Biznesplan
- tylko dla wnioskodawców ubiegających się   
jednocześnie o pomoc w zakresie określonym w pkt. 
2.1.2 a-c 

300 tys. na 
wnioskodawcę 
i 300 tys. zł na 
wniosek 

Refundacja 
80% kosztów kwalifikowanych,
- w przypadku projektów 
służących zaspokajaniu potrzeb 
społeczności lokalnych 
refundacja 100% kosztów 
kwalifikowanych ,
- dla jednostek sektora 
finansów publicznych 
refundacja 63,63% kosztów 
kwalifikowalnych

2.1.3 a

Wspieranie współpracy pomiędzy 
podmiotami prowadzącymi 
działalność w ramach krótkich 
łańcuchów dostaw 

- Biznesplan
- Tylko dla podmiotów, które zawarły porozumienie o 
wspólnej realizacji operacji poprzez zastosowanie 
wspólnego znaku towarowego lub stworzenie oferty 
kompleksowej sprzedaży takich dóbr i usług

300 tys. na 
wnioskodawcę 
i 300 tys. zł na 
wniosek 

Refundacja 
80% kosztów kwalifikowanych
- w przypadku projektów 
służących zaspokajaniu potrzeb 
społeczności lokalnych 
refundacja 100% kosztów 
kwalifikowanych 
- dla jednostek sektora 
finansów publicznych 
refundacja 63,63% kosztów 
kwalifikowalnych

2.1.3 b

Wspieranie współpracy pomiędzy 
podmiotami prowadzącymi 
działalność w zakresie 
świadczenie usług turystycznych

- Biznesplan
- Tylko dla podmiotów, które zawarły porozumienie o 
wspólnej realizacji operacji poprzez zastosowanie 
wspólnego znaku towarowego lub stworzenie oferty 
kompleksowej sprzedaży takich dóbr i usług

300 tys. na 
wnioskodawcę 
i 300 tys. zł na 
wniosek 

Refundacja 
80% kosztów kwalifikowanych,

- dla jednostek sektora 
finansów publicznych 
refundacja 63,63% kosztów 
kwalifikowalnych

2.1.3 c Wspieranie współpracy pomiędzy 
podmiotami prowadzącymi 
działalność w zakresie rozwijania 
rynków zbytu produktów lub/i 
usług lokalnych, w tym 
turystycznych

- Biznesplan
- tylko dla podmiotów, które zawarły porozumienie o 
wspólnej realizacji operacji poprzez zastosowanie 
wspólnego znaku towarowego lub stworzenie oferty 
kompleksowej sprzedaży takich dóbr i usług

300 tys. na 
wnioskodawcę 
i 300 tys. zł na 
wniosek 

Refundacja 
80% kosztów kwalifikowanych
- w przypadku projektów 
służących zaspokajaniu potrzeb 
społeczności lokalnych 
refundacja 100% kosztów 
kwalifikowanych,
- dla jednostek sektora 
finansów publicznych 
refundacja 63,63% kosztów 
kwalifikowalnych,
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2.1.4
Rozwój rynku produktów i usług 
lokalnych z wyłączeniem 
targowisk

Biznesplan

300 tys. na 
wnioskodawcę 
i 300 tys. zł na 
wniosek 

Refundacja 
80% kosztów kwalifikowanych
- w przypadku projektów 
służących zaspokajaniu potrzeb 
społeczności lokalnych 
refundacja 100% kosztów 
kwalifikowanych 
- dla jednostek sektora 
finansów publicznych 
refundacja 63,63% kosztów 
kwalifikowalnych

2.1.5
Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego

Tylko gdy służy zaspokajaniu potrzeb społeczności 
lokalnej 

300 tys. na 
wnioskodawcę 
i 300 tys. zł na 
wniosek 

Refundacja 
80% kosztów kwalifikowanych
- w przypadku projektów 
służących zaspokajaniu potrzeb 
społeczności lokalnych 
refundacja 100% kosztów 
kwalifikowanych 
- dla jednostek sektora 
finansów publicznych 
refundacja 63,63% kosztów 
kwalifikowalnych

2.1.6

Budowa przebudowa 
ogólnodostępnej niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej, 
rekreacyjnej, kulturalnej

300 tys. na 
wnioskodawcę 
i 300 tys. zł na 
wniosek 

Refundacja 
80% kosztów kwalifikowanych
- w przypadku projektów 
służących zaspokajaniu potrzeb 
społeczności lokalnych 
refundacja 100% kosztów 
kwalifikowanych 
- dla jednostek sektora 
finansów publicznych 
refundacja 63,63% kosztów 
kwalifikowalnych

2.1.7

Budowa lub przebudowa dróg 
gminnych umożliwiających 
włączenie społeczne (do świetlic, 
ośrodków zdrowia, szkół, do 
przystanków pks, pkp itp.) 

300 tys. na 
wnioskodawcę 
i 300 tys. zł na 
wniosek 

Refundacja 
80% kosztów kwalifikowanych,
- w przypadku projektów 
służących zaspokajaniu potrzeb 
społeczności lokalnych 
refundacja 100% kosztów 
kwalifikowanych,
- dla jednostek sektora 
finansów publicznych 
refundacja 63,63% kosztów 
kwalifikowalnych

2.1.8 Promowanie obszaru , 
w tym produktów i usług 
lokalnych 

-tylko gdy nie służy promocji produktów lub usług 
wyłącznie jednego podmiotu, 
- nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z 
wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń bądź 

300 tys. na 
wnioskodawcę 
i 300 tys. zł na 
wniosek 

Refundacja 
80% kosztów kwalifikowanych,
- w przypadku projektów 
służących zaspokajaniu potrzeb 
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wydarzeń specyficznych

społeczności lokalnych 
refundacja 100% kosztów 
kwalifikowanych,
- dla jednostek sektora 
finansów publicznych 
refundacja 63,63% kosztów 
kwalifikowalnych

– Projekty nie mogą być współfinansowane z innych środków publicznych,
– realizacja max w 2 etapach, 24 miesiące, ostatni wniosek o płatność 31.12.2022 r.
– inwestycje wyłącznie na obszarze LSR, za wyjątkiem inwestycji liniowych ( część położona poza obszarem LSR może być realizowana, 

natomiast nie stanowi kosztów kwalifikowanych),
– min. wartość całkowita operacji 50 tys. zł, 
– wnioskodawca musi posiadać doświadczenie w realizacji podobnych projektów lub posiadać odpowiednie zasoby lub kwalifikacje lub 

prowadzić działalność w zakresie objętym operacją, 
– koszty ogólne nie mogą przekraczać 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych, a koszt zakupu środków transportu  nie może przekraczać 

30% pozostałych kosztów kwalifikowanych pomniejszonych o koszty ogólne, 
– podane w tabeli limity kwot wsparcia na wnioskodawcę oraz na operację nie dotyczą jednostek sektora finansów publicznych. 


