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Informacje pomocnicze przy wnioskowaniu o dotację na rozwijanie działalności gospodarczej – wyciąg z 

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1570 ze zm). 

 

Forma wsparcia: 

Pomoc na operację jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowanych. 
Wysokość wsparcia do 70 % kosztów kwalifikowanych operacji, maksymalna wartość dotacji – 100 tys. zł, a w 
przypadku przedsięwzięcia z zakresu sportu, turystyki rekreacji – 200 tys. zł. 
Maksymalna kwota pomocy – 25 tys. zł dla projektów zgodnych z par.7 ust.2 Rozporządzenia (max. 4 operacje). 
Warunki dla podmiotu ubiegającego się o wsparcie: 
O pomoc może ubiegać się podmiot będący osobą fizyczną, jeżeli: 

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
b) jest pełnoletnia, 
c) miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w 
przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy 
z dnia 2 lipca 2004 r. albo  

O pomoc może ubiegać się także podmiot będący osobą prawną, jeżeli: 

a) siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR  
O pomoc może ubiegać się także: 

a) podmiot będący jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa 
przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze 
wiejskim objętym LSR, 

i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie. 

Pomoc jest przyznawana gdy: 

 Podmiot ubiegający się o pomoc posiada numer identyfikacyjny, nadany przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

 Operacja nie jest współfinansowana z innych środków publicznych, 
 Operacja będzie realizowana w nie więcej niż w dwóch etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego 

zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów 
kwalifikowanych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłaconą po zrealizowaniu całej 
operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 
2022r., 

 Operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze objętym LSR, 
 Inwestycja w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub 

współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo 
do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy  co najmniej 
przez okres realizacji operacji oraz okres zapewnienia trwałości operacji, 

 Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem, 
 Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych, 
 Podmiot ten wykaże, że : 

- posiada doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze podobnym do operacji którą zamierza 
realizować, lub 
- posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji lub, 
- posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji lub, 
- wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, która zamierza realizować, 

 Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych, 
 Została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane 

przepisami odrębnymi. 
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Pomoc jest przyznawana jeżeli: 
Operacja zakłada1: 

 utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest 
to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie  utworzone to miejsce pracy, 

zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, 
 utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, 

do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej 
Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji: 

 mieszczą się w zakresie kosztów kwalifikowanych, nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie 
albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków 
zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR; 

Biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji. 

Zakłada się osiągnięcie zakładanego w biznesplanie co najmniej 30 % ilościowego lub wartościowego poziomu 

sprzedaży produktów lub usług od dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej. 

Operacja: 

Musi być zgodna: 

 z celem ogólnym 1 Rozwój społeczno – gospodarczy poprzez udostępnienie infrastruktury i 
świadczenie usług z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań i współpracy międzysektorowej 

  z celem szczegółowym 1.3 Wspieranie powstawania nowych firm i rozwoju lokalnego rynku pracy. 
 Z przedsięwzięciem 1.3.1 Wspieranie rozwoju i powstawania nowych przedsiębiorstw,  

i musi realizować minimum jeden wskaźnik produktu, rezultatu i oddziaływania, określony w LSR w Tabeli 20 

Cele i wskaźniki LSR. 

Premiowane rodzaje działalności: 

 usługi turystyczne 

 usługi gastronomiczne i hotelowe 

 lokalna twórczość  

 produkcja i wprowadzanie na rynek produktów i usług lokalnych 

 usługi mobilne 

 usługi szkoleniowe, coachingowe, konsultingowe 

 usługi ogrodnicze (z wyłączeniem działalności rolniczej) 

 usługi IT 

 szkoły, kursy językowe 

 usługi zdrowotne, w tym rehabilitacyjne i opiekuńcze 

 usługi opiekuńcze dla dzieci 

 usługi sportowe, rekreacyjne 

 usługi z zakresu mediacji 

 usługi związane z ekologią, zdrową żywnością 

 usługi wydawnicze. 
Operacja musi być realizowana na terenie jednej z trzech gmin LGD „Zielone Sąsiedztwo” tj. gmina Brwinów, 

gmina Milanówek, gmina Podkowa Leśna. 

Preferowane będą wnioski składane przez osoby należące do jednej z poniższych grup: 

 Osoba w wieku do 35 r.ż., 

 Osoba w wieku powyżej 50 lat, 

 Kobieta oraz osoba sprawująca opiekę nad małym dzieckiem (do ukończenia 6 r.ż.), 

 Osoba niepełnosprawna. 
Operacja musi uzyskać minimum 50 % maksymalnej liczby punktów według lokalnych kryteriów wyboru 

w trakcie oceny przez Radę Oceniającą LGD. 

                                                 
1 nie stosuje się w przypadku, gdy suma kwot pomocy przyznanej jednemu podmiotowi na dotychczas realizowane operacje 

oraz kwoty pomocy, o której przyznanie podmiot ten ubiega się za realizację danej operacji nie przekracza 25 tys. złotych. 
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Ogłoszenie nr 2/2017 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” ogłasza nabór wniosków 

o udzielenie wsparcia  

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

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich  

na lata 2014-2020. 

Ogłoszenie nr 2/2017 Rozwój działalności gospodarczej 

Termin trwania naboru Od 1 do 14 marca 2017 r do godz. 15:00 

Miejsce składania 
wniosków 

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”  
ul. Świerkowa 1 05-807 Podkowa Leśna 
Pon.-pt. w godz. 9:00- 16:00 

Forma wsparcia Refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu 70%  
Minimalna całkowita wartość operacji – 50 000,00 zł  
Maksymalna kwota pomocy – 100 000,00zł  a w przypadku 
przedsięwzięcia z zakresu sportu, turystyki rekreacji – 200 000,00zł  
Maksymalna kwota pomocy – 25 000,00zł  (max.4 operacje) 

dla projektów zgodnych z par.7 ust.2  Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 
września 2015r.poz.1570 Dz.U. z dnia 9 października z późniejszymi 
zmianami. 
(na podstawie zapisów LSR Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”, 
rozdz.VI „Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania 
kryteriów wyboru”) 

Zakres tematyczny 
operacji 

Rozwój działalności gospodarczej 
Przedsięwzięcie 1.3.1 – Wspieranie rozwoju i powstawania nowych 
przedsiębiorstw 
Wskaźnik produktu; liczba operacji dotyczących Rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa. Zgodnie z par.2 ust.1 pkt.2. lit. c Rozporządzenia MRiRW 
z dnia 24 września 2015r.poz.1570 Dz.U. z dnia 9 października z 
późniejszymi zmianami 

Warunki udzielenia 
wsparcia 

Operacja musi być zgodna z Programem (PROW 2014-2020) oraz 
realizować wskaźniki określone w LSR „Zielonego Sąsiedztwa” na lata 2014-
2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia nr 2/2017 (Planowane do 
osiągnięcia w wyniku realizacji operacji cele ogólne, szczegółowe, 
przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki) 

Wnioskodawcy Osoby fizyczne, jeśli miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonują 
działalność gospodarczą, znajduje się na obszarze objętym Lokalną 
Strategią Rozwoju LGD „Zielone Sąsiedztwo. 
Osoby prawne, jeśli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na 
obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Zielone Sąsiedztwo” 
Wnioskodawcy winni spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w 
ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r. 
poz.1570;zm.:Dz.U. z 2016 r. poz.1390.) Zwłaszcza zapisy paragrafu 3 oraz 
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paragrafu 7. 

Kryteria wyboru 
operacji wraz ze 
wskazaniem minimalnej 
ilości punktów, której 
uzyskanie jest 
warunkiem wyboru 
operacji 

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić 
warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na 
Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570, a ponadto - spełnić warunki oceny 
wstępnej, - zostać uznany za zgodny z LSR, w tym - zgodny z warunkami 
przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020, a ponadto - średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny 
Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg 
punktowy wynoszący 50 pkt. Karta weryfikacji wstępnej, oceny według 
lokalnych kryteriów oraz fiszka projektowa dostępne są na stronie LGD 
„Zielone Sąsiedztwo” 
(www.zielonesasiedztwo.pl/strefabeneficjenta/nabory/22017-2/) 

Wymagane dokumenty, 
potwierdzające spełnienie 
warunków udzielenia 
wsparcia oraz kryteriów 
wyboru operacji 

 Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi 
we wniosku dla danego beneficjenta 

 Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium nr 11- 
kwalifikacje beneficjenta 

 Wypełniona fiszka projektowa 
Limit dostępnych środków 
w ramach ogłaszanego 
naboru 

200 000 zł ( dwieście tysięcy złotych) 

Informacje o miejscu 
udostępnienia LSR, 
formularza wniosku o 
udzielenie wsparcia, 
formularza wniosku o 
płatność oraz formularza 
umowy o udzielenie 
wsparcia 

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z 
instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia 
dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Samorządu 
Województwa Mazowieckiego (www.prow.mazowia.pl )Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl ) oraz LGD 
„Zielone Sąsiedztwo”  
(www.zielonesasiedztwo.pl/2017/01/11/wnioski-i-instrukcje-2/)  

Sposób składania 
wniosku 

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przez 
pełnomocnika albo osobę upoważnioną w formie papierowej w dwóch 
jednobrzmiących oryginalnych egzemplarzach oraz w formie elektronicznej 
na płycie CD wraz z wymaganymi załącznikami.  
UWAGA: Skan wniosku nie stanowi wymaganej wersji elektronicznej. Płyta 
DC powinna zawierać: wniosek o przyznanie pomocy – plik w formacie .xls, 
biznesplan- plik w formacie .doc. Załączniki drugiego wniosku mogą zostać 
złożone jako kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem w biurze LGD 
„Zielone Sąsiedztwo”. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu 
do biura LGD „Zielone Sąsiedztwo” . Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub 
drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Wniosek powinien być 
podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz 
zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku 
odpowiada wnioskodawca. 

Informacje dodatkowe Doradztwo w zakresie naboru wniosków prowadzone jest przez 
pracowników LGD w zakresie przygotowywania wniosku, opracowania 
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biznesplanu, przygotowania dokumentów i załączników osobiście  lub 
telefonicznie 22 724 58 90, od poniedziałku od piątku w godz. od 09:00 do 
16:00, po wcześniejszym umówieniu się. Informujemy, że nie będzie 
możliwości konsultowania wniosku i załączników oraz sprawdzania 
dokumentacji w ostatnim dniu naboru. 
UWAGA – W przypadku gdy dwa wnioski uzyskają taką samą liczbę 
punktów, o miejscu na liście rankingowej  decyduje termin ( dzień, godzina) 
przyjęcia wniosku 
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