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Załącznik nr 1 do ogłoszenia  
o naborze nr 2/2016  

 

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA 

1. Warunki przyznania dotacji wspólne dla wszystkich zakresów tematycznych naboru: 
a) operacja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 

(LSR) Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”, tj.: 
− jest zgodna z celem ogólnym LSR „Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności oraz 

równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru LSR” oraz 
− jest zgodna z jednym celem szczegółowym LSR: 

• 1.1 Wspieranie przedsiębiorczości na obszarze LSR -  poprzez realizację wskaźnika: 
liczba utworzonych miejsc pracy (w tym samozatrudnienie), lub 

• 1.2 Wzmocnienie funkcji turystycznej obszaru LSR – poprzez realizację wskaźnika: 
liczba utworzonych miejsc pracy w branży turystycznej. 

− jest zgodna z jednym przedsięwzięciem LSR: 
• 1.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw – poprzez realizację wskaźnika: liczba 

operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, albo 
• 1.1.2 Rozwijanie istniejących przedsiębiorstw – poprzez realizację wskaźnika: liczba 

operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa, albo 
• 1.2.3 Rozwój przedsiębiorczości związanej z turystyką – poprzez realizację 

wskaźnika: liczba wspartych działalności gospodarczych w zakresie usług 
turystycznych,  

− jest zgodna z PROW na lata 2014-2020 – wytyczne w zakresie zgodności z PROW 
zawarte są w karcie oceny operacji. 

b) operacja jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze, 
c) operacja otrzymała co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie według lokalnych 

kryteriów wyboru oraz mieści się w 150 % limitu środków wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze-wnioski mieszczące się w limicie między 100% a 150% są na tzw„liście rezerwowej” 

 
2. Warunki przyznania dofinansowania dla operacji wedle poszczególnych zakresów tematycznych: 

Zakres tematyczny 
naboru 

Warunki udzielenia wsparcia 

Tworzenie nowych 
przedsiębiorstw 
(odpowiadającym zakres 
z rozporządzenia 19.2: 
Rozwój 
przedsiębiorczości na 
obszarze wiejskim 
objętym LSR przez 
podejmowanie 
działalności 
gospodarczej) 

− wnioskodawca jest pełnoletnim obywałem państwa członkowskiego UE 
i należy do jednej z grup defaworyzowanych wskazanych w LSR: 
a) osoby długotrwale bezrobotne, 
b) osoby młode 18-35 lat, 
c) osoby w wieku 50+, 
d) kobiety zamieszkałe na obszarze gmin wiejskich objętych LSR, 

− wnioskodawca zamieszkuje na obszarze LSR1, 
− miejsce realizacji operacji (inwestycji) na obszarze LSR1, 
− wnioskodawca nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników 

(KRUS) z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że wykonuje 
działalność sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub 
produkcja napojów, 
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− operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z 
biznesplanem, 

− minimalna całkowita wartość operacji: nie mniej niż 50 tys. zł, 
− realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych, 
− operacja zakłada podjęcie działalności gospodarczej do której stosuje 

się przepisy ustawy z 02.07.2004r. o swobodzie działalności 
gospodarczej i jej wykonywanie przez min. 2 lata od daty wypłaty II 
transzy premii, 

− podejmowana działalność gospodarcza nie podlega wykluczeniu ze 
wsparcia zgodnie z § 8 rozporządzenia2  

− forma wsparcia: premia w stałej wysokości 80 000,00 zł wypłacana w 
dwóch transzach. 

Rozwijanie istniejących 
przedsiębiorstw  
(odpowiadający zakres z 
rozporządzenia 19.2: 
Rozwój 
przedsiębiorczości na 
obszarze wiejskim 
objętym LSR przez 
rozwijanie działalności 
gospodarczej) 

− wnioskodawca jest pełnoletnim obywałem państwa członkowskiego UE 
– dotyczy osób fizycznych, 

− wnioskodawca ma wskazane w CEIDG miejsce wykonywania 
działalności gospodarczej znajdujące się na obszarze LSR1 - dotyczy 
osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą, 

− siedziba osoby prawnej lub jej oddziału znajduje się na obszarze LSR1 - 
dotyczy osób prawnych, 

− wnioskodawca wykonuje działalność, do której stosuje się przepisy 
ustawy z 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej w formie 
mikroprzedsiębiorstwa lub małego przedsiębiorstwa, 

− dofinansowanie dotyczy działalności gospodarczej, do której stosuje się 
przepisy ustawy z 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, 

− miejsce realizacji operacji (inwestycji) na obszarze LSR1, 
− wnioskodawca w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku 

wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, 
do której stosuje się przepisy ustawy z 02.07.2004r. o swobodzie 
działalności gospodarczej, 

−  wnioskodawca: 
a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze 
podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub 
b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza 
realizować, lub 
c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą 
zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub 
d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą 
zamierza realizować, 

− podejmowana działalność nie jest objęta katalogiem wykluczonych ze 
wsparcia działalności gospodarczych wskazanych w §8 rozporządzenia,2 

− podejmowana działalność nie dotyczy kodów PKD wspieranych w 
ramach przedsięwzięcia 1.2.3 Rozwój przedsiębiorczości związanej z 
turystyką, 

− minimalna całkowita wartość operacji: nie mniej niż 50 tys. zł, 
− maksymalna wnioskowana kwota pomocy: do 200 000,00 zł, 
− poziom dofinansowania: maks.70% kosztów kwalifikowalnych operacji. 

Rozwój 
przedsiębiorczości 
związanej z turystyką 
(odpowiadający zakres z 
rozporządzenia 19.2: 
Rozwój 
przedsiębiorczości na 

− wnioskodawca jest pełnoletnim obywałem państwa członkowskiego UE 
– dotyczy osób fizycznych, 

− wnioskodawca ma wskazane w CEIDG miejsce wykonywania 
działalności gospodarczej znajdujące się na obszarze LSR1 - dotyczy 
osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą, 

− siedziba osoby prawnej lub jej oddziału znajduje się na obszarze LSR1 - 
dotyczy osób prawnych, 
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obszarze wiejskim 
objętym LSR przez 
rozwijanie działalności 
gospodarczej) 

− wnioskodawca wykonuje działalność, do której stosuje się przepisy 
ustawy z 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej w formie 
mikroprzedsiębiorstwa lub małego przedsiębiorstwa, 

− wnioskodawca w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku 
wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, 
do której stosuje się przepisy ustawy z 02.07.2004r. o swobodzie 
działalności gospodarczej, 

−  wnioskodawca: 
a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze 
podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub 
b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza 
realizować, lub 
c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą 
zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub 
d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą 
zamierza realizować, 

− wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie działalności gospodarczej w 
ramach następujących rodzajów działalności: 

a) usługi noclegowe na obszarze LSR1, 
b) usługi gastronomiczne w obszarze Jeziora Białego oraz Jeziora 

Glinki, 
c) usługi rekreacyjne dla turystów – w ramach kodów PKD: 55.10.Z, 

55.30.Z, 55.20.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 
77.21.Z, 85.51.Z, 93.19.Z, 93.29.Z. 

− miejsce realizacji operacji (inwestycji) na obszarze LSR1, 
− minimalna całkowita wartość operacji: nie mniej niż 50 tys. zł, 
− maksymalna wnioskowana kwota pomocy na operację: do 200 tys. zł, 
− poziom dofinansowania: maks. 70% kosztów kwalifikowalnych operacji 

1)Obszar LSR: Gmina Miejska Włodawa, Gmina Wiejska Włodawa, Gmina Hańsk, Gmina Wola Uhruska, 
Gmina Ruda-Huta, Gmina Hanna, Gmina Wyryki, Gmina Stary Brus. 
2) Rozporządzenie MRiRW 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, z późn. zm.) 
 


