
Zasady przyznawania pomocy na realizację operacji  
w ramach LSR 

 

W ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) 

Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego będzie ogłaszała nabory wniosków  

o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami 

przyznawania pomocy na poszczególne zakresy tematyczne. 

 

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ    

Zakres zadań wpisujących się w przedsięwzięcie: 

 dofinansowanie dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą na obszarze 

objętym LSR wraz z podnoszeniem kompetencji 

Beneficjenci: 

 osoby fizyczne pełnoletnie, nie podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy 

ustawy i w pełnym zakresie, chyba, że podejmują działalność gospodarczą sklasyfikowaną 

jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów, i w okresie 2 lat 

poprzedzających dzień złożenia wniosku nie wykonywały działalności gospodarczej 

Beneficjent zobowiązuje się do: 

1) podjęcia we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, i jej wykonywania do 

dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz: 

a) zgłoszenia beneficjenta do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych  

i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z 

tytułu wykonywania tej działalności i podlegania tym ubezpieczeniom do dnia, w którym 

upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub 

b) utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, 

gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie 

utworzone miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymania utworzonych 

miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej 

2) osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 

5, ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym 

upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej. 

Kwoty pomocy i intensywność wsparcia: 

 kwota pomocy w wysokości 100 000,00 zł 

 pomoc przyznawana jest w formie ryczałtu i wypłacana jest w dwóch transzach, pierwsza w 

wysokości 80% kwoty przyznanej pomocy wypłacana jest niezwłocznie po zawarciu umowy, 

druga w wysokości 20% jest wypłacana po zrealizowaniu operacji zgodnie z biznesplanem. 

Wniosek o płatność pierwszej transzy beneficjent składa w terminie 3 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy, po spełnieniu następujących warunków: 

 beneficjent podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, do której stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, 

 zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń 

społecznych z tytułu wykonywania działalności. 
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 uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji 

inwestycji objętych operacją. 

Wniosek o płatność drugiej transzy beneficjent składa po zrealizowaniu operacji zgodnie z 

bizesplanem, w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż po upływie 2 lat od 

dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r. 

 

Pomoc na podjęcie działalności nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca 

przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 24 grudnia2007 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 substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych 

wyrobów farmaceutycznych; 

8. produkcja metali; 

9. produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli; 

10. transport lotniczy i kolejowy; 

11. gospodarka magazynowa. 

 

Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji mieszczą się w katalogu kosztów 

zawartym w § 17 ust. 1 rozporządzenia: 

1. ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej 

„kosztami ogólnymi”, 

2. zakupu robót budowlanych lub usług, 

3. zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub 

wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych, 

4. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 

5. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie określonym 

w § 2 ust. 1 pkt 5 – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących 

eksponaty, 

6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych 

przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, 

7. zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów, 

8. podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 

1303/2013 

– które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne. 

 

 

 

 



TWORZENIE MIEJSC PRACY POPRZEZ INWESTYCJE W PRZEDSIĘBIORSTW-

ACH 

Zakres zadań wpisujących się w przedsięwzięcie: 

 rozwój istniejących podmiotów gospodarczych wraz z podnoszeniem kompetencji 

Beneficjenci: 

 podmioty prowadzące działalność gospodarczą w formie mikro lub małego przedsiębiorstwa, 

którym nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie rozpoczęcia 

działalności gospodarczej lub od dnia jej przyznania upłynęło co najmniej 2 lata oraz nie 

została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie tworzenia i rozwoju inkubatorów 

przetwórstwa lokalnego lub poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów 

rolnych, obrót nimi lub ich rozwój; 

 podmiot ubiegający się o pomoc w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku  

o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez conajmniej 365 dni działalność gospodarczą, 

do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność. 

Kwoty pomocy i intensywność wsparcia: 

 kwota pomocy w wysokości do 300 000,00 zł (100 000,00 na utworzenie 1 miejsca pracy) 

 intensywność wsparcia 70% (refundacja środków) 

Operacja powinna zakładać utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na 

pełne średnioroczne etaty, a osoba dla której zostanie utworzone miejsce pracy, zostanie 

zatrudniona na umowę o pracę lub spółdzielcza umowę o pracę. Projekt musi przewidywać 

utrzymanie zatrudnienia przez okres 3 lat od otrzymania płatności końcowej. 

Pomoc na operację 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 substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych 

wyrobów farmaceutycznych; 

8. produkcja metali; 

9. produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli; 

10. transport lotniczy i kolejowy; 

11. gospodarka magazynowa. 

 

Koszty kwalifikowane: 
Pomoc na operację jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do 

których zalicza się koszty: 

1. ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej 

„kosztami ogólnymi”, 

2. zakupu robót budowlanych lub usług, 

3. zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub 

wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych, 



4. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 

5. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie określonym 

w § 2 ust. 1 pkt 5 – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących 

eksponaty, 

6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych 

przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, 

7. zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów, 

8. podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 

1303/2013 

– które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne. 

Siedziba lub oddział przedsiębiorstw musi znajdować się na obszarze objętym LSR. 

 

BUDOWA I MODERNIZACJA OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ 

INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ/OKOŁOTURYSTYCZNEJ LUB 

REKREACYJNEJ 

Zakres zadań wpisujących się w przedsięwzięcie: 

 kształtowanie przestrzeni publicznej w oparciu o istniejącą infrastrukturę, w tym deptaki, 

parkingi, itp. 

 wytyczenie, budowa lub przebudowa, oznakowanie tras rowerowych, ścieżek edukacyjnych, 

przyrodniczych i dydaktycznych oraz szlaków turystycznych 

 budowa i rozbudowa infrastruktury  

 odnowienie i zagospodarowanie małej architektury turystycznej 

Beneficjenci: 

 organizacje pozarządowe 

Kwoty pomocy i intensywność wsparcia: 

 kwota pomocy w wysokości do 300 000,00 zł; 

 intensywność wsparcia (refundacja środków): 90% 

    

 

ROZWÓJ I PROMOCJA OBSZARU LGDZ WYKORZYSTANIEM ZASOBÓW 

DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, HISTORYCZNEGO I PRZYRODNICZEGO 

Zakres zadań wpisujących się w przedsięwzięcie: 

 opracowanie, wydruk folderów, materiałów promocyjnych, broszur, kronik, przewodników 

itp. i ich dystrybucja 

 opracowanie materiałów audiowizualnych 

 tworzenie stron internetowych promujących cały obszar objęty LSR 

 promocja obszaru objętego LSR na targach i wystawach krajowych i zagranicznych 

 tworzeniequestów, opracowanie i wydruk niezbędnych materiałów promocyjnych 

Beneficjenci: 

 organizacje pozarządowe, organizacje nieformalne 

Kwoty pomocy i intensywność wsparcia: 

 kwota pomocy w wysokości do 50 000,00 zł 

 intensywność wsparcia (refundacja środków) – 90% 

 



ODBUDOWA I RENOWACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH ATRAKCYJNYCH 

TURYSTYCZNIE 

Zakres zadań wpisujących się w przedsięwzięcie: 

 renowacja, odnowienie i zagospodarowanie małej architektury zabytkowej (kapliczki 

przydrożne, kościoły itp.) 

Beneficjenci: 

 organizacje pozarządowe, organizacje nieformalne, parafie 

Kwoty pomocy i intensywność wsparcia: 

 kwota pomocy w wysokości do 50 000,00 zł 

 intensywność wsparcia (refundacja środków) – 90% 

 

REALIZACJA IMPREZ  PROMUJĄCYCH LGD 

Zakres zadań wpisujących się w przedsięwzięcie: 

 organizacja nowych cyklicznych imprez integrujące lokalne środowiska 

 organizacja imprez sztandarowych dla obszaru działania LGD 

Beneficjenci: 

 organizacje pozarządowe, organizacje nieformalne 

Kwoty pomocy i intensywność wsparcia: 

 kwota pomocy w wysokości do 50 000,00 zł 

 intensywność wsparcia (refundacja środków) – 90% 

 

OPRACOWANIE NOWYCH OFERT SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO 

Zakres zadań wpisujących się w przedsięwzięcie: 

 organizacja nowych ofert spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i osób starszych, tj. 

zajęć, warsztatów itp. 

Beneficjenci: 

 organizacje pozarządowe, organizacje nieformalne 

Kwoty pomocy i intensywność wsparcia: 

 kwota pomocy w wysokości do 50 000,00 zł 

 intensywność wsparcia (refundacja środków) – 90% 

 

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO 

Zakres zadań wpisujących się w przedsięwzięcie: 

 budowa, rozbudowa lub modernizacja miejsc integracji i aktywizacji społeczności lokalnej,  

w tym między innymi świetlic wiejskich, 

 kształtowanie przestrzeni publicznej w oparciu o istniejącą infrastrukturę, w tym place zabaw, 

altany, miejsca na ogniska itp. 

Beneficjenci: 

 organizacje pozarządowe, 

Kwoty pomocy i intensywność wsparcia: 

 kwota pomocy w wysokości do 300 000,00 zł; 

 intensywność wsparcia (refundacja środków): 90% 

 

 


