Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (premie) – środki z
PROW
Pomoc jest przyznawana w formie dotacji w wysokości 60 tys. złotych
O pomoc może ubiegać się podmiot będący osobą fizyczną, jeżeli
1) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
2) jest pełnoletnia,
3) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR
Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w systemie
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz jeżeli:
1) koszty kwalifikowane nie są współfinansowane z innych środków publicznych;
2) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze
wiejskim objętym LSR
3) 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;
4) operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;
5) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych
Do wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć biznesplan wraz z
załącznikami (sporządzone na formularzu określonym w dokumentacji konkursowej).
Biznesplan zawiera co najmniej:
1) opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy;
2) wskazanie celów pośrednich i końcowych, w tym zakładany ilościowy i wartościowy poziom
sprzedaży produktów i usług;
3) informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot ubiegający się o
przyznanie pomocy niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza
realizować;
4) wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy;
5) planowany zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych.
Pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie:
1) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba
że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako
produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
2) w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie
wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się
przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, i jej wykonywanie do
dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:

a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego,
ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie
ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym
ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne,
gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie
utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych
miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty:
1) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013 ,
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 (w wysokości nieprzekraczającej 30%
pozostałych kosztów kwalifikowanych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne),
7) zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5 i 6, w tym materiałów,
8) podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 69 ust. 3 lit c rozporządzenia nr 1303/2013 (jeżeli
nie można go odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT),
- które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

