Możliwości rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR
Jednym z działań, które realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER”. Jest to, rozwój lokalny kierowany przez społeczność
(RLKS) wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW). W ramach PROW 2014-2020 aż 50% budżetu Lokalnej Grupy Działania (LGD) przeznaczone
jest na przedsięwzięcia związane z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy. Osoby, które nie
podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników i zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym Lokalną
Strategią Rozwoju (LSR), mogą ubiegać się o wsparcie na rozwój przedsiębiorczości i tworzenie miejsc.
Wsparciem objęte jest zarówno podejmowanie nowej działalności gospodarczej jak i rozwijanie już
istniejących przedsiębiorstw. Odrębnym zakresem wsparcia objęte jest tworzenie tzw. inkubatorów
przetwórstwa lokalnego produktów rolnych. O pomoc mogą się również ubiegać osoby prawne oraz
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli ich siedziba lub oddział znajduje się
na obszarze wiejskim objętym LSR.

Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach inicjatywy LEADER
Pomoc na operację jest przyznawana, jeżeli w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku
o przyznanie pomocy wnioskodawca nie wykonywał działalności gospodarczej, w szczególności nie był
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo rejestru przedsiębiorców
w Krajowym Rejestrze Sądowym i nie została mu dotychczas przyznana pomoc publiczna w tym
zakresie. O pomoc mogą się ubiegać osoby fizyczne i prawne, które mają miejsce zamieszkania lub
siedzibę na obszarze wiejskim objętym LSR. W uproszczeniu pomoc jest przyznawana podmiotowi
spełniającemu z warunki obowiązujące beneficjenta (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.
z 2015 poz. 1570 z późn.zm.), jeżeli operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację

inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR i nie jest współfinansowana z innych środków
publicznych. Warunkiem jest, aby operacja zakładała utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy
w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i utrzymanie tego miejsca pracy, przez co najmniej 2 lata
od dnia wypłaty płatności końcowej. Pomoc przysługuje, jeżeli podejmowana działalność gospodarcza
będąca przedmiotem tej operacji sklasyfikowana w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) nie jest
wykluczona ze wsparcia.

Warunki udzielania wsparcia
Pomoc dla jednego beneficjenta na realizację operacji jest przyznawana w wysokości określonej w LSR
i budżecie LGD, lecz nie więcej niż 100 tys. złotych. Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane
w dwóch transzach:
pierwsza transza obejmuje 70% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeśli beneficjent:
• podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą,
• zgłosił się do ubezpieczenia społecznego,
• uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję środowiskową, których
uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją w terminie
3 miesięcy od podpisania umowy.
natomiast druga transza obejmuje 30% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja
została zrealizowana zgodnie z opracowanym przez wnioskodawcę biznesplanem w terminie do 2 lat
od podpisania umowy.

Do dnia, w którym minie rok od dnia wypłaty końcowej, beneficjent musi osiągnąć co najmniej 30%
zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług.
Warunkiem udzielenia wsparcia jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu
i terminie podanym w ogłoszeniu LGD. Pomoc na operację przysługuje według kolejności ustalonej na
podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji
oraz limitu środków podanego w ogłoszeniu.

Zgodność z lokalnymi kryteriami
Złożony projekt musi być zgodny z kryteriami zgodności operacji z LSR opracowaną przez LGD, tzw.
lokalnymi kryteriami wyboru. Realizowana operacja, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników
musi przyczyniać się do realizacji celów ogólnego i szczegółowego określonych w Lokalnej Strategii
Rozwoju. Każda operacja musi być zgodna z co najmniej jednym celem szczegółowym lub jednym
przedsięwzięciem zapisanym w LSR. Takim przedsięwzięciem jest na pewno tworzenie nowych miejsc
pracy w obszarze objętym LSR.
Przykładowe lokalne kryteria wyboru to np.: innowacyjność przedsięwzięcia, zastosowanie rozwiązań
sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu, powiązanie z innymi projektami, wykorzystanie
lokalnych zasobów, promocja obszaru, tworzenie nowych miejsc pracy, powiązanie z ofertą
turystyczną obszaru.

Aspekty prospołeczne
Istotnym elementem rezultatów projektu jest również przeciwdziałanie tzw. wykluczeniom
społecznym poprzez ułatwianie dostępu do rynku pracy grup defaworyzowanych. Do takich osób
zaliczają się: osoby niepełnosprawne, osoby z grupy 50+, osoby długotrwale bezrobotne oraz o niskich
kwalifikacjach zawodowych, kobiety powracające po urlopach na rynek pracy, osoby z grupy 45+
zwolnione przez poprzedniego pracodawcę i poszukujące zatrudnienia oraz młodzież po zakończeniu
nauki. W przypadku wsparcia w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, uzyskanie pomocy
powyżej 25 000 zł wymaga utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy. Natomiast w przypadku
zakładania działalności gospodarczej zawsze wymagane jest utworzenie przynajmniej 1 miejsca pracy
(w tym liczy się samozatrudnienie).

Gdzie jeszcze będą nabory wniosków
Część Stowarzyszeń LGD działających na terenie województwa dolnośląskiego, które uzyskały dotacje
na realizacją Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014 2020 już przeprowadziło nabory
wniosków. Dodatkowe konkursy mogą być jeszcze ogłoszone tylko w sytuacji dysponowania wolnymi
środkami finansowymi. Sytuacja taka dotyczy LGD: Partnerstwo Kaczawskie, Partnerstwo
Sowiogórskie, Gromnik, Dobra Widawa oraz Ślężanie.
Nowe konkursy na operacje związane z tworzeniem miejsc pracy na podejmowanie lub rozwijanie
działalności gospodarczej w ramach działania 19.2 PROW 2014-2020. Zgodnie z harmonogramem
naboru wniosków zostaną jeszcze przeprowadzone przez następujące LGD w planowanych terminach:
Nazwa Stowarzyszenia LGD
1. Partnerstwo Izerskie
2. Wrzosowa Kraina
3. Kwiat Lnu

Planowany Ilość środków
termin
(PLN)
1 400 000
2018/I
1 700 000
2019/I
600 000
2020/I
2 000 000
2019/I

4. Partnerstwo Ducha Gór
5. Szlakiem Granitu
6. Ujście Baryczy

7. Qwsi
8. Partnerstwo Dla Doliny Baryczy
9. Kłodzka Wstęga Sudetów
10. Kraina Łęgów Odrzańskich
11. Kraina Wzgórz Trzebnickich

2018/I
2019/I
2018/II
2019/I
2020/II
2018/I
2018/II
2018/I
2018/II
2018/I
2021/I
2018/I
2019/I
2020/I

Adresy do LGD
Harmonogram naborów wniosków
Źródło informacji: Wydział Obszarów Wiejskich UMWD
Opracowanie
Ryszard Targosz DODR

1400000
1 045 000
200 000
450 000
234 000
1 200 000
900 000
2 200 000
1 150 000
3 590 000
220 000
600 000
600 000
400 000

