PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
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Osoba fizyczna planująca rozpoczęcie działalności gospodarczej, która:
1. jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
2. jest pełnoletnia;
3. ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Krainy
Drwęcy i Pasłęki;
4. w ciągu 2 lat od złożenia wniosku nie prowadziła działalności gospodarczej (nie była
zarejestrowana w CEiDG);
5. nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników (chyba, że podejmuje działalność w obszarze
produkcji artykułów spożywczych i napojów);
6. posiada numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
1. opracowanie i realizacja biznesplanu;
2. utworzy 1 miejsce pracy w formie:
- samozatrudnienia: założenie firmy przez osobę fizyczną i opłacenie pełnych składek związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej (emerytalne, rentowe, wypadkowe, społeczne);
- zatrudnienia osoby (przed płatnością końcową): na umowę o pracę, w wymiarze jednego etatu
średniorocznego
3. zarejestruje firmę po podpisaniu umowy o dofinasowanie, a następnie złoży wniosek o wypłatę
I transzy w wysokości 80 %;
4. operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach;
5. utrzyma działalność gospodarczą przez okres 2 lat od dnia wypłaty płatności końcowej;
6. osiągnie 30% ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży założonego w biznesplanie do
dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.
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2.
3.
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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;
8. produkcja metali;
9. produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
10. transport lotniczy i kolejowy;
11. gospodarka magazynowa.
1. koszty ogólne – do 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych operacji;
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;
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;
50 000 zł w postaci „premii” - w przypadku osób fizycznych podejmujących działalność
gospodarczą;
80 000 zł w postaci „premii” - w przypadku osób fizycznych podejmujących działalność
gospodarczą należących do jednej z grup defaworyzowanych bądź zobowiązujących się do
zatrudnienia osób/osoby z grup defaworyzowanych;
 100 000 zł w postaci „premii” - w przypadku osób fizycznych podejmujących działalność
gospodarczą w zakresie usług turystycznych (okołopobytowych) lub produktów/usług
opartych o lokalne zasoby i należących do jednej z grup defaworyzowanych bądź
zobowiązujących się do zatrudnienia osób/osoby z grup defaworyzowanych
bezrobotni do 25 roku życia; długotrwale bezrobotni; bezrobotni powyżej 50 roku życia; bezrobotni
bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego;
bezrobotni niepełnosprawni.
590.000 zł
04.09 – 22.09 2017 r.
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I RO ZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. 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
 Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014 – 2020.

PODSTAWOWE POJĘCIA
1.Co to jest Lokalna Grupa Działania?
Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki działa, jako Lokalna Grupa Działania. Lokalna Grupa
Działania (w skrócie „LGD”) jest to rodzaj partnerstwa terytorialnego tworzonego na obszarach
wiejskich, zrzeszającego przedstawicieli lokalnych organizacji (z sektora publicznego, prywatnego
i pozarządowego) oraz mieszkańców obszaru wyznaczonego granicą gmin członkowskich: Ostróda,
Łukta, Morąg, Świątki, Dąbrówno, Grunwald, Miłakowo, Ostróda. Stowarzyszenie Kraina Drwęcy
i Pasłęki realizuje swoją misje na podstawie Lokalnej Strategii Rozwoju m. in. poprzez ogłaszanie
konkursów dla swoich mieszkańców na realizację ciekawych pomysłów i inwestycji.
2.Co to jest Lokalna Strategia Rozwoju?
Najważniejszym dokumentem Stowarzyszenia jest Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Drwęcy
i Pasłęki na lata 2014-2020 (LSR). Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem, który stanowi
podstawę do działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania (LGD) w ramach Programu
Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 (PROW). Istota LSR polega na wskazaniu kierunków
rozwoju obszaru objętego LSR. Zawiera ona najistotniejsze wytyczne działania LGD, a także cele
ogólne, szczegółowe oraz przedsięwzięcia wpływające na rozwój obszarów wiejskich. Wszystkie
projekty dofinansowane przez LGD muszą wynikać z założeń LSR.
3.Na czym polega wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju?
Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju polega na dofinansowaniu przedsięwzięć (w LSR zwanych
operacjami) realizowanych na terenie objętym LSR.
4. Co to jest projekt?
To przedsięwzięcie zwane również operacją prowadzące do osiągnięcia określonego wcześniej celu,
przy użyciu trzech podstawowych zasobów, tj. czasu, zespołu i budżetu. Tak, więc jest to sposób
realizacji założonych w określonym czasie zadań służących osiągnięciu ustalonych celów przy
wykorzystaniu dostępnych zasobów. W wyniku przeprowadzonego projektu powstaną rezultaty,
czyli określone celem zmiany.
5. Co to są rezultaty projektu?
Są to efekty/wskaźniki/rezultaty - mierniki za pomocą, których będziemy mierzyć postęp
w realizacji projektu.

