
Szkolenie dla Wnioskodawców 
 

(osoby fizyczne z terenu LGD -  planujące  

rozpoczęcie działalności gospodarczej) 

 
w dniu 05.10.2017 r. godz. 11.00-13.00 

 
 

W ramach Spotkań konsultacyjno-doradczych 

 
 

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020-Minister Rolnictwa i Rozwoju  Wsi 

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  

Poddziałania 19.4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 



Użyte w niniejszej prezentacji zwroty oznaczają: 

 

PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 

 

LGD – Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego; 

 

LSR – Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność LGD Perły 

Beskidu Sądeckiego na lata 2014-2020; 

 

ZW – Zarząd Województwa Małopolskiego; 

 

Rada – organ decyzyjny LGD, do którego wyłącznej kompetencji należy ocena i 

wybór operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia; 

 

 



Rozporządzenie - Rozporządzenie 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 
PROW 2014-2020. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1570 z późn. zm.); 

 

Operacja – projekt objęty  wnioskiem o udzielenie wsparcia; 

 

Nabór – przeprowadzany przez LGD nabór wniosków o udzielenie wsparcia na 
operację; 

 

Wniosek -  wniosek o udzielenie wsparcia na operacje w zakresie realizacji LSR, 
złożony na formularzu obowiązującym w dniu ogłoszenia naboru; 

 

Wnioskodawca – osoba/podmiot ubiegający się o wsparcie w ramach realizacji 
LSR; 

Beneficjent – osoba/podmiot, z którym została podpisana umowa o przyznanie 
pomocy. 

 

 



Podstawy prawne: 
 Rozporządzenie PE nr 1303/2013. 

 Rozporządzenie PE 1305/2013. 

 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności 

(Dz. U.  poz. 378). 

 Ustawa PROW z dnia 20 lutego 2015 r.  (Dz. U. poz. 349). 

 Rozporządzenie 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 PROW 2014-2020. (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1570 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r.  

           zmieniające rozporządzenie  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 RROW 2014-

2020. (Dz. U, z 2016, poz. 1390). 

 



 

Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego  

umożliwia  pomoc na finansowanie operacji dla 

społeczności lokalnej  z terenu LGD  w ramach  

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  

2014-2020 poddziałanie 19.2  

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

. 



Główne cele przekrojowe  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 

 

 Innowacyjność, m.in. w zakresie: wdrożenia nowego lub znacząco 
udoskonalonego produktu lub usługi ( w tym turystycznego) lub procesu 
lub organizacji na obszarze miejscowości, wdrożenie nowego sposobu 
wykorzystania istniejących zasobów/surowców przyrodniczych, 
historycznych, kulturowych czy społecznych na terenie danej 
miejscowości z obszaru LGD; 

 

Klimat- operacje  przeciwdziałające zmianom klimatycznym; 

 

Środowisko- operacie przewidujące zastosowanie rozwiązań 
proekologicznych sprzyjających  ochronie środowiska. 



 

Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania „Perły 

Beskidu Sądeckiego” realizację zadań w zakresie 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata       

2014-2020 opiera na  kompleksowym dokumencie 

strategicznych, jakim jest  

 

Lokalna Strategia Rozwoju  na lata 2014-2020. 



Lokalna Strategia Działania wdrażana jest poprzez realizację 

celów ogólnych, szczegółowych oraz przedsięwzięć 

adekwatnych do  danych operacji (działań). 

 

Cel  ogólny:  

Poprawa konkurencyjności obszaru w oparciu o zrównoważony 

rozwój gospodarczy. 

Cel szczegółowy 

Poprawa konkurencyjności przedsiębiorczości lokalnej, szczególnie 

w obszarze turystyki. 

Przedsięwzięcie:  

Tworzenie przedsiębiorstw, w  oparciu o zasoby lokalne  z 

uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju. 

 



 

Zrównoważony rozwój gospodarczy  to  świadomie ukształtowane 

relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko (nie 

tylko przyrodnicze, ale także sztuczne – wytworzone przez człowieka) 

oraz jakością życia (w tym zdrowiem człowieka).  

 

Zrównoważony rozwój Ziemi to rozwój, który zaspokaja podstawowe 

potrzeby wszystkich ludzi oraz zachowuje, chroni i przywraca zdrowie i 

integralność ekosystemu Ziemi, bez zagrożenia możliwości zaspokojenia 

potrzeb przyszłych pokoleń i bez przekraczania długookresowych granic 

pojemności ekosystemu Ziemi. 



Lokalna Strategia  Działania  na lata 2014-2020  określiła 
następujące grupy defaworyzowane: 

 

Młodzi, wykształceni, bez pracy -  do 35 roku życia. Szczególne 
preferencje dla przyszłych przewodników górskich oraz Eko-Mobilych 
Maniaków (działania w zakresie technologii przyjaznej środowisku); 

 

Kobiety, które po ukończeniu szkoły nie były obecne na rynku pracy lub 
opuściły go na kilka lat; 

 

Osoby niepełnosprawne, których szanse na znalezienie zatrudnienia 
na wsi są niewielkie; 

 

Osoby starsze 50+. 

. 



Zakres wsparcia: 

 

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR 

poprzez: 

 

podejmowanie działalności gospodarczej; 

rozwijanie działalności gospodarczej 

 

- w tym,  podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym 

zakresie. 

 



Forma pomocy: 

W przypadku operacji polegających na rozpoczęciu prowadzenia 

działalności gospodarczej pomoc ma formę płatności zryczałtowanej 

(premii). 

Pomoc ma charakter pomocy de minimis (pomoc publiczna, przeznaczona 

na pokrycie kosztów kwalifikowanych). 

 

 
Beneficjent Limity  % wsparcia 

Osoby zakładające 

działalność gospodarczą. 

Premia w wysokości 65.000 zł.   100 % 



Beneficjent  pomocy: 

1. Osoba fizyczna, jeżeli: 

 

 jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

 jest pełnoletnia; 

 ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w 

przypadku, gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności 

gospodarczej. 

 

W przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach 

wykonywania działalności  w formie spółki cywilnej warunki powinny 

być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki. 



Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy na podejmowanie działalności 

gospodarczej: 

 

1. Nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym 

zakresie, chyba, ze podejmuje działalność sklasyfikowaną, jako produkcja 

artykułów spożywczych lub produkcja napojów. 

 

2. W okresie 2 lat porzedzajacych dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy 

nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy 

z dnia 2 lipca 2014 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

 

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



Podejmowanie działalności gospodarczej. 

 

Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej i jej 

wykonywania do dnia, w którym upływnie 2 lata od dnia wypłaty płatności 

końcowej oraz: 

 Zgłoszenie osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy do 

ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia 

wypadkowego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym z 

tytułu wykonywania tej działalności  i podleganie tym ubezpieczeniom do 

dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty końcowej  

lub 

 utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne 

etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji 

operacji na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych 

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

końcowej. 

 



 

 

W przypadku ubiegania się o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania 

działalności gospodarczej podmiot musi spełniać następujące warunki: 

 

1. Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji: mieszczą się w zakresie    

kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1 rozporządzenia  i nie są kosztami inwestycji 

polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w 

części dotyczące realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim 

objętym LSR; 

 

2. Biznesplan, który jest załącznikiem do składanych dokumentów jest 

racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, a w szczególności jeśli suma 

kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji ustalona z 

uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niże 70% 

kwoty, jaka można przeznaczyć na  tę operację. 

 



 

3. Podmiotowi został nadany numer indentyfikacyjny w trybie przepisów o 

krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności. 

 

4. Koszty kwalifikowane operacji nie są współfinansowane z innych środków 

publicznych. 

 

5.  Operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu 

rzeczowego  zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym, w tym poniesienie 

przez beneficjenta kosztów kwalifikowanych operacji oraz złożenie wniosku o 

płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 

2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r. 

 



 

7.  Inwestycje 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 podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji (2 lata od dnia 

płatności końcowej). 

 

8.  Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z 

biznesplanem. 

 



 

 

 

 

Dokumenty potwierdzające posiadanie 

tytułu prawnego do nieruchomości -  

Instrukcja wypełniania Wniosku o 

przyznanie pomocy str. 14 



Pomoc nie jest przyznawana na: 

 

 operacje służące zaspokajaniu partykularnych potrzeb beneficjenta; 

 

organizację operacji cyklicznych, za wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl 
wydarzeń lub specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR; 

 

promocję indywidualnych przedsiębiorców, ich produktów i usług. 

 

 

Podmiotowi na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pomoc przysługuje 
raz w okresie realizacji PROW 2014-2020. 

 

 

. 



DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WYŁĄCZONA Z 
DOFINANSOWANIA (zgodnie z art. 8 Rozp.) 

 

Pomoc na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej nie 
przysługuje, jeżeli jest ona sklasyfikowana w PKD jako:  

 

 działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po 
zbiorach;  

 górnictwo i wydobywanie;  

  działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;  

 przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;  

  wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy 
naftowej;  



 

 

 produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych; 

 produkcja podstawowych substancji 
farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów 
farmaceutycznych; 

 produkcja metali; 

 produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i 
naczep oraz motocykli; 

  transport lotniczy i kolejowy;  

  gospodarka magazynowa. 



Koszty kwalifikowane  (zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporzadzenia): 

Koszty, które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu 

oraz racjonalne i obejmują koszty: 

 

1. Ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, takie 

jak: 

      - honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo 

w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia 

wykonalności . 

 

2.  Zakupu robót budowlanych i usług. 

 

3.  Zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, 

licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub 

znaków towarowych. 

 

 



Koszty kwalifikowane  cd.  

 

 4. Najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości. 

 

5. Zakupu nowych maszyn  lub wyposażenia. 

 

6. Zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów 
osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie 
kierowcą. 

 

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

 

8. Podatku od towarów i usług (VAT)  jeżeli nie będzie odzyskany na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

 
 



Wypłata środków finansowych 

 

Pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, 

jeżeli beneficjent: 

 podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą (najpóźniej  w terminie 3 

miesięcy od dnia podpisania umowy z UM), 

 zgłosił się  do ubezpieczenia  społecznego na podstawie przepisów o systemie 

ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności w przypadku tzw. 

samozatrudnienia, lub utworzył co najmniej jedno stanowisko pracy; 

 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 pierwszej transzy pomocy beneficjent składa w terminie 3 

miesięcy od dnia zawarcia umowy a wypłata środków finansowych następuje w 

terminie 30 dniu od dnia złożenia wniosku o płatność. 

. 

 



 

Druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest 

wypłacana, jeśli operacja została zrealizowana zgodnie z 

biznesplanem. 

 

Wniosek o płatność drugiej transzy beneficjent  składa po spełnieniu 

warunków wypłaty drugiej transzy, 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. a wypłata  

następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku 



Na etapie  składania wniosku o pierwszą transzę konieczne jest 

przedstawienie pozwoleń, zezwoleń i innych decyzji, których 

uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji 

inwestycji  objętych operacją a nie fizycznego wykonywania 

(prowadzenia) działalności  gospodarczej. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę ARiMR wypłaci  środki finansowe 

z tytułu pierwszej  transzy  jeśli Beneficjent wypełnił (m.in.) w/w 

zobowiązanie. 



Przykład: 

W przypadku, gdy zadanie w ramach operacji obejmuje zakres 

robót budowlanych wymagających zgłoszenia, Beneficjent 

powinien przedstawić  na pierwszej transzy stosowne 

prawomocne zgłoszenie (zgłoszenie wraz z oświadczeniem 

Beneficjenta, że w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia zamiaru 

wykonania budowy/robót budowlanych, właściwy organ nie 

wniósł sprzeciwu, lub zaświadczeniem wydanym przez 

właściwy organ, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego 

zamiaru wykonania budowy/robót budowlanych. 



Bardzo ważnym aspektem, jest przestrzeganie zapisów 

ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2126 r., poz. 290, z późn. 

zm). 

Art. 61 

Dotyczy to obowiązku korzystania obiektów budowlanych 

zgodnie z aktualnym przeznaczeniem – jeśli  zmienione zostało 

przeznaczenie zmianie ulec musi także sposób korzystania i 

odwrotnie, jeśli zmianie uległ sposób korzystania z obiektu 

należy zgłosić zmianę przeznaczenia obiektu 

Art. 71 ust. 2 

Dotyczy obowiązku dokonania zgłoszenia zmiany sposobu 

użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, jeśli planuje 

się zmienić jego użytkowanie (przykład z UM-informacja). 



Algorytm  procedur w zakresie przyznawania pomocy                          
  w ramach LSR 2014-2020. 

 
1. Ogłoszenie o naborze (minimum 14 dni, nie dłużej niż 30 dni). 
 
2. Składanie wniosków wraz z niezbędnymi  załącznikami. 
 
3. Ocena złożonych wniosków przez Radę Programową (do 45 dni). 
 
4.  Ogłoszenie o przyznaniu dofinansowania przez Radę Programową 

(informacja do Wnioskodawców i na stronie internetowej LGD). 
 

5. Przekazanie  Wniosków wybranych do dofinansowania przez Biuro LGD do 
Urzędu Marszałkowskiego (7 dni). 
 

6. Weryfikacja wniosków przez UM (do 3 miesięcy). 
 

7. Podpisanie umowy z Beneficjentem. 
 



Zasady wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy 

 

 Złożenie wniosku (bezpośrednio o w LGD). 

 Potwierdzenie złożenia wniosku. 

 Znak sprawy i numer nadawany przez LGD. 

 Możliwość wycofania wniosku. 

 Maksymalny termin składania wniosków – zgodnie z ogłoszeniem o 
naborze. 

 Możliwość wezwania Wnioskodawcy przez LGD  do usunięcia braków lub 
poprawienia oczywistych omyłek – do 7 dniu. 

 Rozpatrzenie wniosku w LGD – do 52  dni. 

 Przesłanie wniosków wybranych do dofinansowania (wraz z całością 
dokumentacji)  do UM  - w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru 
operacji. 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

W terminie 3 miesięcy od dnia przekazania wniosku o przyznanie pomocy 

ZW: 

 

 wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do zawarcia umowy – 

w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy; 

 

 Informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy o odmowie 

przyznania pomocy – w przypadku gdy nie są spełnione warunki 

przyznania pomocy. 

 



 

Zobowiązania Beneficjenta po podpisaniu umowy: 

 

1. Realizacja operacji zgodnie z  biznesplanem oraz udokumentowanie jego 
realizacji. 

 

2. Niefinansowanie operacji z innych środków publicznych zgodnie z warunkami 
przyznania pomocy. 

 

3. Podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej (do 3 miesięcy od dnia 
podpisania umowy), 

 

4. Zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i 
ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepis o systemie ubezpieczeń 
społecznych (do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy). 

 

5. Utworzenie najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej transzy 
pomocy  planowanych miejsc pracy. 

 

 

 

 

 

 



 
W trakcie realizacji operacji oraz przez okres 2 lat liczony od dnia wypłaty 

drugiej transzy (płatności końcowej): 

 

• wykonywanie działalności gospodarczej; 

• podleganie ubezpieczeniom społecznym; 

•  utrzymanie utworzonego(ych) miejsc pracy – jeśli dotyczy. 

 

W trakcie realizacji operacji oraz przez okres 5 lat liczony od dnia 

płatności końcowej: 

• umożliwienie przedstawicielom ZW i innym właściwym instytucjom 

dokonywanie audytów i kontroli dokumentów związanych z realizacją 

operacji; 

• prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości  albo korzystanie z 

odpowiedniego kodu rachunkowego; 

 

 

 

 
 

 



 

• zrealizowania operacji i złożenia wniosku o płatność drugiej transzy 
pomocy; 

 

• przedstawienia wraz z wnioskiem o płatność drugiej transzy pomocy 
dokumentów potwierdzających  osiągnięcie celu oraz wskaźników realizacji 
określonych w umowie, a także sprawozdania z realizacji biznesplanu; 

 

• osiągnięcia co najmniej 30 % zakładanego w biznesplanie ilościowego  
lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w 
którym upłynie rok od dnia wypłaty drugiej transzy pomocy; 

 

• złożenie  w ZW informacji monitorującej z realizacji biznesplanu (zgodnie 
ze wzorem udostępnionym przez ZW); 

 

• informowania i rozpowszechniania informacji o otrzymanej pomocy poprzez 
umieszczenie odpowiednich oznaczeń zgodnie z Księgą Wizualizacji. 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

Niezbędne dokumenty aplikacyjne 

 

1. Wniosek o przyznanie pomocy.  Instrukcja wypełniania wniosku o 

przyznanie pomocy. 

 

2. Biznesplan – jednakowy formularz dla podejmowania i rozwoju działalności 

gospodarczej.  

 

3. Wniosek o płatność  Instrukcja  wypełniania wniosku o płatność. 

 

4. Załączniki do wniosków lub Biznesplanu. 

 

 

 
 

 



Wniosek o przyznanie pomocy (WoPP) 

 

Przed wypełnieniem WoPP należy zapoznać się z Instrukcją wypleniania WoPP. 

 

Wniosek sporządza się na formularzy udostępnionym na stronie internetowej  UM 
lub na stronie internetowej LGD. 

 

Informacja o miejscu udostępnienia formularza wniosku będzie zawierać także 
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, podawane do publicznej 
wiadomości przez LDG. 

 

Do wniosku dołącza się dokumenty zgodnie z listą załączników określoną we 
wniosku. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy danymi  zawartymi we 
wniosku a dołączonymi załącznikami i danymi z ogólnodostępnych ewidencji i 
publicznych elektronicznych przeglądarkach lub bazach danych – podmiot będzie 
poproszony o przedstawienie dodatkowych dokumentów. 

 

 
 

 



 

Biznesplan  

szczegółowy plan działania sporządzony w formie pisemnej.  

Stanowi zestawienie odpowiednich informacji wynikających z analiz, ocen i 
prognoz, które po złożeniu w całość dają odpowiedź na pytania:  

 

•Co i kiedy przedsiębiorstwo chce osiągnąć?  

•Jak chce tego dokonać i kto ma to zrobić?  

•Skąd na to wziąć środki finansowe?  

 

lub  

 

•W jaki sposób dana firma powinna prowadzić swoje działania, aby w 
przyszłości przyniosły one określone cele?  

 

 

 

 



CZYM JEST BIZNESPLAN?  

Jego głównym zadaniem jest ocena opłacalności przewidzianych przedsięwzięć 

gospodarczych (w przypadku podziałania 19.2 ma potwierdzać ekonomiczne 

uzasadnienie operacji).  

BP jest jak mapa drogowa – wprowadza porządek do działania ograniczając 

ryzyko chaosu.  

BP nie gwarantuje, że w działalności naszej firmy nie pojawią się problemy, ale 

przygotuje podmiot na przeciwdziałanie tym problemom.  

BP jest nazywany systemem wczesnego ostrzegania, kierunkiem działania 

wprowadzającym porządek, zmniejszającym ryzyko niepowodzenia operacji.  

Każdy BP jest indywidualnym pomysłem, który zawiera elementy składowe 

uwzględniające potrzeby osób decydujących o danej firmie, a także realia 

otaczających firmę warunków i posiadanych/dostępnych środków działania. 

 
 

 

 

 
 

 



Prawidłowe wypełnianie Biznesplanu (BP) 

 

Biznesplan –oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM  

Instrukcja do wniosku: Biznesplan (załącznik obowiązkowy) – oryginał 
sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM. 

 

•BP wypełnia się w języku polskim. Zaleca się, aby dokument został wypełniony 
elektronicznie  i wydrukowany (ARMiR udostępniła tzw. Generator wniosków, ale na 
dzień dzisiejszy jest on na etapie poprawek i aktualizacji). 

 

•BP jest wypełniany w ścisłym powiązaniu z WoPP. Informacje zawarte w BP oraz 
WoPP muszą być ze sobą zgodne (planowane koszty – zakres i wysokość, kwota 
pomocy, terminy realizacji operacji, liczba miejsc pracy, wielkość firmy, cele 
projektu, zakres i opis operacji, lokalizacja i zaplecze, itd.). 

 

•Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy musi wypełnić wszystkie pola w BP. 
Jeśli jakieś pytanie/polecenie go nie dotyczy, musi wpisać „nie dotyczy”. 

 
 



 

 

 

 

Prawidłowe wypełnianie Biznesplanu (BP) 
 

 

 

• Nie można zmieniać formatu BP (usuwać poszczególnych punktów, tabel bądź 
kolumn). W przypadku zbyt małej liczby wierszy w poszczególnych podpunktach BP 
można dodać dodatkowe pozycje. 

 

•Złożenie niewypełnionego bądź częściowo wypełnionego formularza BP 
traktowane będzie tak, jak brak BP. W razie stwierdzenia, że nie załączono BP lub 
BP zawiera braki lub oczywiste omyłki, podmiot ubiegający się o przyznanie 
pomocy będzie wezwany do usunięcia tych braków lub poprawienia oczywistych 
omyłek w terminie 7 dni, od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia 
wniosku bez rozpatrzenia. 

 

•W celu prawidłowej weryfikacji niektórych założeń –podmiot ubiegający się o 
przyznanie pomocy powinien dołączyć analizy własne np. dotyczące prognozy 
sprzedaży, ustalenia ceny średniej, czy szacunki dotyczące kosztów w ujęciu 
ilościowym.  
 

 



Wskazówki przy wypełnianiu Biznesplanu (BP). 
 

BP powinien zostać sporządzony przy założeniu stałego poziomu cen, zarówno na 
produkty, jak i koszty, jeśli jest to możliwe.  

 

Zmiany cen jednostkowych możliwe są jako następstwo zmian jakościowych 
będących efektem zakupu nowych maszyn i urządzeń np. wzrost cen sprzedaży 
produktów wynika z poprawy ich jakości po wdrożeniu nowej technologii produkcji. 

Dane dotyczące płatności końcowej powinny być odzwierciedlone w bilansie oraz 
rachunku zysków i strat. 

 

Weryfikacji poprawności zakładanych terminów realizacji operacji. 

 

•Rok n: rok dokonania przez ARiMR płatności końcowej w ramach operacji 

•Rok n-1 i Rok n-2: dozwolone lata realizacji operacji 

•Rok n+1 i Rok n+2: dotyczy podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej 

•Rok n+3: dotyczy rozwijania działalności gospodarczej  

 
 

 



. 

Prawidłowe wypełnianie Biznesplanu (BP) 
 

Uzasadnienie ekonomiczne operacji opiera się na wskaźnikach. Operacja jest 
uzasadniona ekonomicznie, jeżeli wskaźnik rentowności sprzedaży oraz NPV mają 
wartość dodatnią.  

 

Uwaga! Uznanie wskaźników wynikowych może nastąpić jedynie w przypadku 
pozytywnej oceny BP w zakresie jego poprawności formalnej, spójności, 
wiarygodności, celowości i zasadności inwestycji w danej branży, a także realności 
przyjętych założeń w zakresie wielkości i struktury przychodów i kosztów.  

•Uwzględnianie w BP nierealnych założeń, może skutkować negatywnymi 
konsekwencjami.  

  

Z jednej strony Beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia w wyniku realizacji 
operacji, określonego w umowie ilościowego i wartościowego poziomu sprzedaży 
produktów, z drugiej zaś –niepoprawnie sporządzony, niespójny, nierealny lub 
niewiarygodny BP –może być oceniony negatywnie. 

 
 

 

 
 

 



. 

 

Podmiot powinien uzasadnić, z jakich powodów planuje zrealizować operację.  

 

Decyzja o realizacji operacji może być jest wynikiem analizy różnych scenariuszy.  

Podmiot powinien pokazać rzeczywiste powody np. względy biznesowe lub szanse 
na realizację własnych pasji. W tej części powinnyśmy znaleźć odpowiedź na 
pytania:  

-  co tak naprawdę motywuje podmiot do tego, żeby stworzyć dane przedsięwzięcie,  

- dlaczego akurat w wybranym obszarze podmiot widzi szanse na osiągnięcie 
sukcesu i perspektywy rozwojowe dla swojego przedsięwzięcia.  

  

Wybór branży lub konkretnego rodzaju działalności wymaga przedstawienia 
argumentów, które będą uzasadniały słuszność podjętej decyzji.  

 

Przy formułowaniu celów działalności podmiotu na najbliższe lata - należy 
uwzględnić perspektywy rozwoju firmy oraz przybliżyć działania, które pozwolą 
osiągnąć wyznaczone cele. 

 

 

 

 
 

 



Błędy w przygotowaniu Biznesplanu (BP). 
• Podstawowym i zarazem kluczowym problemem w sporządzaniu BP jest przyjęcie 

właściwych założeń. W przypadku nowo powstających przedsięwzięć jest to 

wyjątkowo trudne i obarczone dużym ryzykiem błędu. Blisko 80% polskich firm 

upada w ciągu pierwszych dwóch lat swojej działalności. Trudności w prowadzeniu 

działalności gospodarczej mają zwłaszcza mali i średni przedsiębiorcy 

(zawdzięczamy im blisko 70% PKB).  

 

• BP użyteczny w założeniach ale nierealny w wykonaniu (i odwrotnie) jest zupełnie 

nieprzydatny. 

 

•Nie da się opracować BP realnego i wykonalnego w 100% -zadowalający jest 

wskaźnik w przedziale od 75% do 95% (ocena realności BP dopuszcza błąd w 

granicach np. od 5% do 25% po uwzględnieniu oczekiwań indywidualnego odbiorcy 

projektu).  

 

 

 
 

 



Błędy w przygotowaniu Biznesplanu (BP). 
 
 

Wybrane przyczyny popełniania błędów przy sporządzaniu BP:  

•Chaos w dokumencie. BP to nie zbiór przypadkowo znalezionych informacji, lecz 
profesjonalny dokument, który posiada określoną strukturę i kolejność 
umieszczania wszystkich informacji, hołdując zasadzie „od ogółu do szczegółu". 
Przed przystąpieniem do pisania należy zastanowić się nad wagą poszczególnych 
informacji, jakie powinno się zawrzeć i ostatecznie umieścić tylko te, które są 
niezbędne i czy potrzebne jest zewnętrzne wsparcie w pozyskiwaniu danych.  

•„Lanie wody” –objętość biznesplanu zależy od rodzaju planowanej operacji. 
Inaczej podejdzie się do BP w przypadku zamierzenia uruchomienia produkcji 
nowego produktu, który wymaga pozyskania nowoczesnej technologii, a inaczej do 
uruchomienia zakładu fotograficznego. Niezależnie jednak od tego co jest 
przedmiotem BP, należy pamiętać, że w konstruowanym dokumencie muszą się 
znaleźć tylko istotne/kluczowe informacje, które wywierają wpływ na przedstawiany 
projekt. Umieszczanie informacji, które tylko luźno wiążą się z tematem powoduje 
rozmycie obrazu i odciąga uwagę osób zainteresowanych inwestycją od istoty 
zadania inwestycyjnego. 

•Brak pomysłu na działalność (jeśli potencjalny wnioskodawca zadaje pytanie lub 
liczy na wskazówkę „co teraz opłaca się robić?” –nie powinieneś myśleć o 
otwieraniu własnej firmy),  

 

 

 

 



 

Błędy w przygotowaniu Biznesplanu (BP). 

 

• Brak realizmu w konstruowaniu planów finansowych. Powszechnie zawyża 
się przychody i maksymalne obniża koszty (np. maksymalne obniżanie 
zatrudnienia, tak aby koszty wynagrodzeń były maksymalnie niskie czy też złe 
kalkulacje świadczeń dla pracowników). Planując operację należy mieć pewność, 
że przychody i koszty, które są podawane, są de facto możliwe do uzyskania w 
okresie realizacji projektu. W przeciwnym razie osoba oceniająca BP nie uwierzy w 
możliwość realizacji planu i negatywnie go oceni. 

•Błędy w analizie finansowej. Konstruujące BP zapominamy o konieczności 
oszacowania zobowiązań wobec dostawców i budżetu państwa. Do podstawowych 
błędów zaliczyć można również źle oszacowaną amortyzację (nie uwzględnienie 
daty przyjęcia środka trwałego do ewidencji] oraz zbyt wysoką rentowność projektu. 
Wśród pozostałych błędów popełnianych w części finansowej obserwuje się brak 
podziału na kredyt krótkoterminowy (poniżej 1 roku) i długoterminowy (powyżej 1 
roku). Jest to niedopuszczalne chociażby dlatego, że inaczej szacuje się kredyt 
długoterminowy (inna jest marża banku, inne oprocentowanie) niż kredyt 
krótkoterminowy.  

•Błędna ocena sytuacji rynkowej.  
 

 

 

 



PRAWIDŁOWO OPRACOWANY BIZNESPLAN  (BP) 

 

Dobrze opracowany BP –w sposób przejrzysty i rzetelny opisuje zarówno obecną, 

jak i przyszłą działalność i obejmuje: 

•informacje odnośnie przewidywanych szans i zagrożeń, 

•analizę finansową przedstawiającą rzetelnie szanse i zagrożenia biznesowe oraz 

wyliczenia finansowe obrazujące dotychczasowe (jeżeli istniejące) oraz planowane 

wyniki finansowe. 

  

Profesjonalne opracowanie BP daje możliwość przeanalizowania wszystkich 

aspektów mających związek z rozpoczęciem nowej działalności lub rozwojem firmy.  

BP pokazuje umiejętności osób decydujących o firmie do podejmowania trafnych 

decyzji, w zakresie trwałego usytuowania firmy na rynku, a także stworzenia jej wizji 

sukcesu/rozwoju.  

 

 
 

 



 

 

Praktyczne wskazówki dotyczące wypełniania: 

 

 1. Wniosku o przyznanie pomocy. 

 

 2. Biznesplanu 



Wybrane zagadnienia – interpretacja ARiMR oraz UM. 

 
 

1. Wypełnienie przez Beneficjenta  obowiązku utworzenia miejsca pracy 

w wyniku zatrudnienia osoby współpracującej (członek rodziny). 

 

       Interpretacja: Prowadzący działalność gospodarcza może zawrzeć z 

osobą współpracującą umowę o pracę – nastąpi wówczas spełnienie 

warunków przyznania pomocy w zakresie utworzenia miejsca pracy. 
 

 



 

Wybrane zagadnienia – interpretacja ARiMR oraz UM. 

 

2. Czy można we WoPP uwzględnić koszty przekraczające kwotę 

dofinansowania (65.000 zł)? 

 

Interpretacja. Planowana  przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy 

operacja powinna stanowić zamkniętą całość a planowane do poniesienia 

koszty powinny być uzasadnione, m.in. Ze względu na zakres planowanej 

do realizacji operacji oraz racjonalne. Biorąc pod uwagę powyższe nie ma 

przeciwwskazań aby podmiot mógł wykazać we  WoPP koszty operacji 

przekraczające kwotę pomocy określoną w LSR.  Zgodnie jednak z 

Wytycznymi MRiRW jeśli wnioskowana kwota  premii będzie wyższa od 

określonej w LSR – LGD ustala kwotę wsparcia określoną w LSR. 



3. Co w sytuacji, gdy podczas weryfikacji jakiś koszt zostanie uznany 

przez Radę Programową lub ZW za niekwalifikowalny? 

 

Interpretacja:  Pomoc na   podejmowanie działalności gospodarczej jest 

przyznawana, jeśli  biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem 

operacji , a w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do 

poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości 

rynkowej tych kosztów jest nie niższa niż  70% kwoty, jaką można 

przeznaczyć na tę operację tj. 45.500 zł.  
Przykład: 

 Kwota 

premii 

określona 

w  LSR 

Kwota  

kosztów 

określona 

w BP 

Kwota 

wnioskow

ana 

Kwota 

przyznana  

przez LGD 

Koszty 

uznane 

przez UP za 

zasadne 

Koszty 

stanowi % 

kwoty 

wsparcia 

określona 

w LSR 

Czy pomoc 

może 

zostać 

przyznana 

Kwota 

pomocy 

przyznana 

przez UM 

65.000 50.000 65.000 65.000 40.000 61,53 % NIE 

65.000 70.000 70.000 65.000 62.000 95,38% TAK 65.000 

65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 100,00% TAK 65.000 



4. Czy w ramach sięgania po środki na podejmowanie działalności 
gospodarczej  w przypadku działalność o charakterze sezonowym 
można tą działalność  zawieszać  z uwagi na sezonowość? 

 

Interpretacja: W poddziałaniu 19.2 nie  można dokonywać zawieszenia 
wykonywania działalności gospodarczej , nawet w przypadku prowadzenia 
działalności sezonowej. Nie pozwalają na to zobowiązania zawarte w 
umowie o przyznanie pomocy. 

 

5. Czy ramach podejmowania działalności gospodarczej kosztem 
planowanym do poniesienia  może być wkład rzeczowy: 

 

Interpretacja.  W ramach podejmowania działalności  wkład  rzeczowy  nie 
może być kosztem planowanym do poniesienia. 

 

 



6. Czy w ramach kosztów kwalifikowalnych można zaliczyć koszty 

leasingu? 

Interpretacja: Koszty leasingu nie zostały wymienione w rozporządzeniu, w 

związku z powyższym nie stanowią kosztów kwalifikowalnych. 

 

7. Czy koszt zakupu środków transportu jest limitowany dla operacji 

polegającej na podejmowaniu działalności gospodarczej? 

Interpretacja: Zgodnie z rozporządzeniem pomoc na operacje w zakresie 

podejmowania działalności gospodarczej jest przyznawana jeśli koszty 

planowane do poniesienia w ramach operacji mieszczą się w zakresie 

kosztów o których mowa w § 17 ust. 1 rozporządzenia. Jednocześnie do 

operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej nie ma 

zastosowania  § 18 ust. 3 rozporządzenia, który ogranicza koszty 

transportu do wysokości nieprzekraczającej 30 % pozostałych kosztów 

kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne – w przypadku 

podejmowania działalności gospodarczej. 



8. Czy w ramach operacji polegającej na podejmowaniu działalności 

gospodarczej możliwe jest zatrudnienie emeryta, rencisty oraz osób 

niepełnosprawnych pobierających świadczenie? 

 

Interpretacja: Nie ma ograniczenia co do możliwości zatrudnienia emeryta, 

rencisty oraz osób niepełnosprawnych pobierających świadczenie, jeżeli te 

osoby zostaną zatrudnione na podstawie umowy o pracę . 

 

9. Czy kosztem kwalifikowalnym w ramach podejmowania działalności  

gospodarczej mogą być środki transportu?  

 

Interpretacja: W przypadku, gdy środek transportu jest niezbędnym 

elementem do realizacji operacji  związanej z podejmowaniem działalności 

gospodarczej – zakup na potrzeby operacji jest dopuszczalny. 



10. Czy za zakup kwalifikowalny w ramach podejmowania działalności 

gospodarczej można uznać koszt zakupu towaru przeznaczonego na 

sprzedaż lub koszt zakupu materiałów przeznaczonych do produkcji? 

 

Interpretacja: Pomoc na podejmowanie działalności gospodarczej jest 

przyznawana jeżeli koszty mieszczą się w katalogu kosztów 

kwalifikowalnych ujętych w § 17 rozporządzenia.  Paragraf ten nie obejmuje 

kosztów bieżących, do których zgodnie z art. 61 Rozporządzenia PE 

1305/2013 zaliczamy: koszty operacyjne, koszty personelu, koszty 

szkolenia, koszty związane z kształtowaniem wizerunku, koszty finansowe 

lub koszty związane z tworzeniem sieci kontaktów. Wyjątkiem jest 

podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje na rozpoczęcie i 

rozwój działalności. 

      Zakup materiałów do produkcji stanowi bieżące koszty operacyjne 

prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego nie może być kosztem 

kwalifikowanym  z zakresie podejmowania działalności gospodarczej.  

 



11. Jaka jest wymagana trwałość projektu w zakresie operacji  związanych  z 

podejmowaniem działalności gospodarczej? 

 

Interpretacja: Operacje w  przypadku podejmowania działalności z uwagi na formę  

wsparcia (ryczałt)   nie są operacjami inwestycyjnym (pomimo, iż mogą 

obejmować koszty związane z inwestycją), dlatego też nie ma zastosowania 

przepis odnośnie trwałości operacji (który mówi,  że operacje na rozwój muszą 

mieć  trwałość projektu co najmniej 3 lata  od dnia wypłaty płatności końcowej. 

       W przypadku przedmiotowych operacji beneficjent zobowiązuje się do: 

  podjęcia działalności gospodarczej i wykonywania jej do dnia, w którym upłyną 

2 lata do dnia, w którym upłyną 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej; 

 Zgłoszenia beneficjenta do ubezpieczeń społecznych  i podleganie tym 

ubezpieczeniom zgodnie z umową; 

 Utworzenie co najmniej  jednego miejsca przy jeżeli jest to wymagane  

zakresem operacji. 



12. Czy planowana do podjęcia działalność może być prowadzona  w 

budynku mieszkalnym (w wydzielonej do tego celu części), czy 

konieczne jest dokonanie zmiany sposobu użytkowania w.w części w 

tej nieruchomości: 

Interpretacja: Tak. Konieczne jest zgłoszenie zmiany sposobu  użytkowania  

obiektu budowlanego, w tym przypadku mieszkania. Zgłoszenie takie jest  

wymagane w sytuacji gdy działalność gospodarcza  w mieszkaniu 

powoduje  zmianę warunków między innymi bezpieczeństwa pożarowego, 

pracy, zdrowotnych, higieniczno-sanitarnych czy wielkości lub układu 

obciążeń (Prawo Budowlane, art. 71). 

 

13. Czy w sytuacji, gdy kobieta która podejmie działalność gospodarczą, 

w trakcie pierwszych dwóch lat rozpocznie urlop macierzyński lub 

przejdzie na zasiłek  ZUS, musi w czasie jego  trwania zatrudnić kogoś 

na zastępstwo? 

Interpretacja: Tak. 



 
Czy mają Państwo pytania? 

 
 

 

Liliana Wańczyk 

LGD Perły Beskidu Sądeckiego 

Rytro, dnia 05.10.20167r.  


