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Premia                  

na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej 

50 000 zł. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” 

rok, w którym złożono wniosek o przyzna-
nie pomocy, i liczby 168. 

Do kosztów  nie zalicza się kosztów            
inwestycji polegającej na budowie albo    
przebudowie liniowych obiektów budowla-
nych w części dotyczącej realizacji odcinków 
zlokalizowanych poza obszarem wiejskim 
objętym LSR. 

Pomoc nie przysługuje również, jeśli: 
działalność gospodarcza, na którą chcemy 
pozyskać premię, jest sklasyfikowana jako: 

1. Działalność usługowa wspomagająca 
rolnictwo i następująca po zbiorach; 

2. Górnictwo i wydobywanie; 

3. Działalność usługowa wspomagająca 
rolnictwo 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 pozosta-
łych wyrobów farmaceutycznych; 

8. Produkcja metali; 

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

10. Transport lotniczy i kolejowy; 

11. Gospodarka magazynowa. 

Tryb przekazywania dotacji: 

Środki finansowe z tytułu pomocy będą 
wypłacane w dwóch transzach: 

 Pierwsza transza wypłacona                 
będzie w kwocie  80 %  przyznanej  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „Partnerstwo Drawy           

z Liderem Wałeckim” 

pomocy po złożeniu wniosku o płatność         
w terminie 3 miesięcy od podpisania 
umowy na przyznanie premii.  

 Wniosek o płatność na drugą transzę (20% 
przyznanej kwoty) składa się                           
po zakończeniu działania, nie później 
jednak niż po upływie 2 lat                              
od dnia zawarcia umowy i nie później niż   
w dniu 31 grudnia 2022 r. 

Wzory wniosków i niezbędnych załączników 
znajdziesz na stronie: 

www.partnerstwodrawy.pl 
www.arimr.gov.pl (zakładka: dla beneficjenta) 
 

W przypadku wątpliwości zapraszamy                     
do kontaktu z nami: 

 

 
ul. Stary Rynek 6 
78-520 Złocieniec 
tel. 94 372 0325 

e-mail: biuro@partnerstwodrawy.pl 



Kto może ubiegać się o premię?: 

1. Osoba fizyczna,  
2. Obywatel państwa członkowskiego unii  

europejskiej, 
3. Osoba pełnoletnia, 
4. Zamieszkująca obszar wiejski objęty LSR, 
5. Adres działalności gospodarczej, wpisanej 

do centralnej ewidencji i informacji              
o działaniu gospodarczej, znajdować się 
musi na obszarze wiejskim objętym LSR, 

6. Nie podlega ubezpieczeniu społecznemu 
rolników z mocy ustawy i w pełnym        
zakresie, chyba, że podejmuje działalność 
gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach 
jako produkcja artykułów spożywczych 
lub produkcja napojów, 

7. Nie wykonywał działalności gospodarczej 
w okresie 2 lat poprzedzających dzień   
złożenia wniosku, i nie została mu       
przyznana pomoc na operację w tym     
zakresie. 

 
Wymagania: 

 działanie obejmuje podjęcie we             
własnym imieniu działalności gospo-
darczej i jej wykonywanie do dnia, w któ-
rym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płat-
ności końcowej,  

 zgłoszenie podmiotu ubiegającego się         
o przyznanie pomocy do ubezpieczenia 
emerytalnego, ubezpieczeń rentowych                           
i ubezpieczenia wypadkowego z tytułu 

wykonywania tej działalności i podleganie 
tym ubezpieczeniom do dnia, w którym 
upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności 
końcowej,  

 lub utworzenie co najmniej jednego 
miejsca pracy w przeliczeniu na pełne 
etaty średnioroczne, gdy jest to uzasad-
nione zakresem realizacji operacji,           
zatrudnienie osoby, dla której zostanie 
utworzone to miejsce pracy, na podsta-
wie umowy o pracę, a także utrzymanie 
utworzonych miejsc pracy do dnia,               
w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty 
płatności końcowej. 

 

Katalog kosztów kwalifikowanych: 
Planowane do poniesienia w ramach operacji 
koszty zgodnie z §17 ust. 1 rozporządzenia 
obejmują: 
1. wypisy z akt, usługi rzeczoznawcy, raporty 

oddziaływania, dokumentacje geologiczne,   
projekty budowlane,  itp.  

2. zakup robót budowlanych lub usług, 
3. zakup lub rozwój oprogramowania kom-

puterowego oraz zakup patentów, licencji 
lub wynagrodzeń za przeniesienie autor-
skich praw majątkowych lub znaków       
towarowych, 

4. najem lub dzierżawę maszyn, wyposażenia 
lub nieruchomości, 

5. zakup nowych maszyn lub wyposażenia,    
a w przypadku operacji w zakresie          
określonym w § 2 ust. 1 pkt 5  (muzea)                 
– również używanych maszyn                     

lub wyposażenia, stanowiących eksponaty, 
6. zakup środków transportu, z wyłączeniem 

zakupu samochodów osobowych przezna-
czonych do przewozu mniej niż 8 osób 
łącznie z kierowcą, 

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

8. wynagrodzenia i innych świadczeń,                
o których mowa w Kodeksie pracy,         
związanych z pracą pracowników benefi-
cjenta, a także inne koszty ponoszone 
przez beneficjenta na podstawie odręb-
nych przepisów w związku z zatrudnie-
niem tych pracowników – w przypadku 
operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 
1 pkt 2 lit. b i pkt 3, 

9. podatek od towarów i usług (VAT),       
zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządze-
nia nr 1303/2013, 

- które są uzasadnione zakresem operacji,     
niezbędne do osiągnięcia jej celu                      
oraz racjonalne. 
 
Do kosztów kwalifikowanych zalicza się także 
wartość wkładu rzeczowego, o którym           
mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia                  
nr 1303/2013, przy czym wartość wkładu  
rzeczowego, o którym mowa w art.                    
69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013,                  
w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako 
liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu 
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce  
narodowej  w  drugim   roku   poprzedzającym  

Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej 


