
ABC PRZEDSIEBIORCY
Materiał pomocniczy dla osób 

planujących rozpocząć 
działalność gospodarczą

 „Europejski Fundusz  Rolny na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja 
Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Cieszyńska Kraina” 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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Szanowni Państwo,

Opracowaliśmy dla Państwa poradnik „ABC Przedsiębiorcy”. 
Publikacja ma służyć jako wstępne źródło informacji na temat 
aktualnych możliwości pozyskania dofinansowania w  zakresie 
PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ na obszarze 
Lokalnej Grupy Działania „Cieszyńska Kraina”. Znajdą tu 
Państwo informacje na temat ogłaszanych naborów wniosków, 
wymogów związanych z wnioskowaniem o środki oraz Lokalne 
Kryteria Wyboru obowiązujące w  przedmiotowym zakresie. 
Należy podkreślić, iż poradnik pełni funkcję jedynie narzędzia 
pomocniczego i nie zawiera wszystkich niezbędnych informacji 
potrzebnych do opracowania kompletnej dokumentacji 
aplikacyjnej. Liczymy, iż będzie on dla Państwa przydatnym 
źródłem informacji.

W  celu uzyskania szczegółowych informacje zapraszamy do 
kontaktu.

Stowarzyszenie LGD „Cieszyńska Kraina”

43-430 Skoczów, ul. Mickiewicza 9

Tel. 33 487 49 42

biuro@cieszynskakraina.pl

Szczegóły również na: www.cieszynskakraina.pl

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Nabory wniosków dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej  
(szczegóły w harmonogramie naborów):

•	 Podejmowanie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc 
pracy

•	 Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/
okołoturystyki – przez podejmowanie działalności gospodarczej

Limit na operację: 50 tys. zł – poziom przyznanego dofinansowania 100% 
wypłacane w  formie płatności zryczałtowanej (premii) wypłacanej w  dwóch 
transzach.
Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

Okres trwałości projektu (m.in. okres prowadzenia działalności i utrzymania 
miejsc pracy): 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
•	 Osoba fizyczna, jeżeli:

	 jest obywatelem państwa członkowskiego UE
	 jest pełnoletnia
	 ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR  

(Gminy: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów,  
Strumień, Szczyrk, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice)

	Osoba fizyczna, która 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;

	Osoba, która w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku 
o przyznanie tej pomocy nie wykonywała działalności gospodarczej, 
do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej, w szczególności nie była wpisany do CEIDG;

	Osoba, której nie została dotychczas przyznana pomoc na operację 
w tym zakresie;
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Realizacja projektu zakłada:

	podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której 
stosuje się przepisy ustawy o  swobodzie działalności gospodarczej, 
i  jej wykonywanie do dnia, w  którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty 
płatności końcowej (podjęcie działalności następuje po podpisaniu 
umowy o przyznanie pomocy z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Śląskiego);

	zgłoszenie Wnioskodawcy 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
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.

Pomoc nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej 
operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (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.

Warunki otrzymania dofinansowania to m.in.:

	Inwestycja w  ramach operacji będzie realizowana 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; 

	Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer 
identyfikacyjny w  trybie przepisów o  krajowym systemie ewidencji 
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 
o przyznanie płatność;

	Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie 
z biznesplanem;

	Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. 
złotych;

	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.;

	Operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację 
inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR;

	Została wydana ostateczna decyzja o  środowiskowych 
uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami 
odrębnymi;

	Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;

	Beneficjent zobowiązany jest do osiągnięcia co najmniej 30% 
zakładanego w biznesplanie, ilościowego lub wartościowego poziomu 
sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia 
wypłaty płatności końcowej;

	Realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego, celów 
szczegółowych i  wskaźników LSR (zgodnie z  kartą oceny zgodności 
z LSR).
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Koszty muszą być uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia 
jej celu oraz racjonalne i  muszą mieścić się w  katalogu kosztów wskazanym  
w  § 17.1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi z  dn. 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 na 
lata 2014-2020:

1. ogólne, o  których mowa w  art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 
1305/2013, przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są 
uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 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,

8. wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, 
związanych z  pracą pracowników beneficjenta, a  także inne koszty 
ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów 
w  związku z  zatrudnieniem tych pracowników –w  przypadku operacji 
w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego,

9. podatku od towarów i usług (VAT), w przypadku gdy VAT nie może być 
odzyskany.

Koszty muszą być:
	poniesione:

	od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów 
ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r.;

	powyżej 1 tys. złotych –w formie rozliczenia bezgotówkowego;
	uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich 

identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy 
(art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013). 

W  przypadku operacji w  zakresie podejmowania działalności gospodarczej 
środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach, z tym że:

	pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy 
i jest wypłacana, jeżeli beneficjent:

	podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, do której 
stosuje się przepisy ustawy z  dnia 2 lipca 2004 r. o  swobodzie 
działalności gospodarcze;

	 zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów 
o  systemie ubezpieczeń społecznych z  tytułu wykonywania 
działalności, w przypadku tzw. samozatrudnienia;

	uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną 
decyzję środowiskową, których uzyskanie jest wymagane przez 
odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją;

	druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest 
wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem. 

Proces oceny wniosku
(wzory kart oceny dostępne na www.cieszynskakraina.pl panel konkursy/nabory/
procedury)
I etap: Ocena formalna
II etap: Ocena zgodności operacji z LSR
	Ocena zgodności z LSR
	Ocena zgodności z Programem

III etap: Ocena wg lokalnych kryteriów wyboru
IV etap: Przekazanie wniosków do Urzędu Marszałkowskiego Województwa      

   Śląskiego
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Lokalne kryteria wyboru:

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE WIEJSKIM PRZEZ PODEJMOWANIE  
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Nazwa kryterium Opis / uzasadnienie
Punktacja (W ramach poszczególnych kryteriów 

nie ma możliwości sumowania punktów)

Stopień realizacji 
celów LSR

Preferuje operacje 
realizujące więcej niż 

jeden, a najlepiej kilka 
celów szczegółowych LSR 

(W ramach poszczególnych 
kryteriów nie ma możliwości 

sumowania punktów)

Operacja realizuje:
2 cele szczegółowe – 2 pkt.
1 cel szczegółowy – 0 pkt. 

Liczba utworzonych 
miejsc pracy

Preferuje operacje 
zakładające utworzenie 

większej liczby miejsc pracy,
w przeliczeniu na pełne etaty 

średniorocznie,
na podstawie umowy
o pracę w tym samo 

zatrudnienie.

Operacja generuje miejsca pracy,
w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie,

 na podstawie umowy o pracę w tym 
samozatrudnienie, w liczbie:

3 i więcej – 3 pkt.
2 – 2 pkt.
1 – 0 pkt. 

Innowacyjność 
operacji

Preferuje operacje, które 
posiadają elementy 

innowacyjności
w rozumieniu LSR

Operacja posiada charakter nowatorski, 
niestandardowy, eksperymentalny na obszarze 

LSR – 3 pkt.;
Operacja w nietypowy sposób podchodzi 

do lokalnych zasobów, tradycji, w nietypowy 
i niestandardowy sposób wykorzystuje unikalne 

zasoby obszaru, promuje lokalne zasoby, 
przyczyniając się do pozytywnych zmian  

na obszarze LSR – 1 pkt.
Operacja nie posiada charakteru nowatorskiego, 

niestandardowego, eksperymentalnego,
w nietypowy sposób nie podchodzi do lokalnych 
zasobów, tradycji, nie wykorzystuje w nietypowy 

i niestandardowy sposób unikalnych zasobów 
obszaru, nie promuje lokalnych zasobów ,nie 

przyczynia się do pozytywnych zmian  
na obszarze LSR – 0 pkt.

Zastosowanie 
rozwiązań 

sprzyjających 
ochronie środowiska 

lub klimatu

Preferuje operacje, które 
zawierają rozwiązania 
sprzyjające ochronie 

środowiska lub klimatu

Operacja zawiera rozwiązania z zastosowaniem 
technologii OZE – w budżecie operacji 

zaplanowano min. 10% środków na technologię 
OZE – 3 pkt.

Operacja zawiera rozwiązania z zastosowaniem 
technologii OZE – w budżecie operacji 

zaplanowano min. 5% środków na technologię 
OZE – 2 pkt.

Operacja zawiera rozwiązanie sprzyjające 
ochronie środowiska lub klimatu – 1 pkt.

Operacja nie zawiera rozwiązania sprzyjającego 
ochronie środowiska lub klimatu – 0 pkt.

Zaspokojenie po-
trzeb określonych 
w LSR grup defa-
woryzowanych ze 

względu na dostęp 
do rynku pracy

Preferuje operacje, które 
służą zaspokojeniu potrzeb 

określonych w LSR grup defa-
woryzowanych ze względu 
na dostęp do rynku pracy

(Kryterium punktowane na 
podstawie oświadczenie 

o przynależności do grupy 
defaworyzowanej lub o za-
trudnieniu osób z tej grupy 
na okres trwałości projektu)

Operacja służy zaspokojeniu potrzeb określonych 
w LSR grup defaworyzowanych ze względu na 

dostęp do rynku pracy – 3 pkt.
Operacja nie służy zaspokojeniu potrzeb 

określonych w LSR grup defaworyzowanych ze 
względu na dostęp do rynku pracy – 0 pkt.

Uzasadnienie 
potrzeby realizacji 

operacji

Preferuje operacje,
w których wnioskodawca 

rzetelnie i wiarygodnie 
uzasadnił potrzebę realizacji 

operacji

Wnioskodawca przedstawił uzasadnienie:
rzetelne, wiarygodne i wyczerpujące – 3 pkt.

wystarczające – 1 pkt.
nierzetelne lub niewystarczające – 0 pkt. 

Rodzaj wspieranej 
działalności 

gospodarczej

Preferuje operacje 
realizowane przez podmioty 

zakładające działalność, 
której podstawę będą 

stanowiły produkty lokalne
(wytwarzane na obszarze 

objętym LSR)

Operacja dotyczy:
zakładania działalności gospodarczej, której 
podstawę będą stanowiły produkty lokalne 

(wytwarzane na obszarze objętym LSR) – 1 pkt.
zakładania działalności gospodarczej, której 

podstawę nie będą stanowiły produkty lokalne 
(wytwarzane na obszarze objętym LSR) – 0 pkt. 

Maksymalna liczba punktów dla zakresu  18 pkt.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest 
warunkiem wyboru operacji – 60%

10,80 pkt.
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Wniosek o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio  
(osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną)  
w biurze LGD, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.
 
Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie 
liczby punktów uzyskanych w  ramach oceny prowadzonej 
przez Radę LGD z  zastosowaniem kryteriów wyboru operacji 
określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu.

Postępowanie w sprawie o przyznanie pomocy prowadzi 
Zarząd Województwa Śląskiego.

ABC PRZEDSIEBIORCY
Materiał pomocniczy  

dla podmiotów/osób planujących 
rozwinąć istniejącą działalność 

gospodarczą

 „Europejski Fundusz  Rolny na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja 
Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Cieszyńska Kraina” 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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Szanowni Państwo,

Opracowaliśmy dla Państwa poradnik „ABC Przedsiębiorcy”. Publikacja 
ma służyć jako wstępne źródło informacji na temat aktualnych 
możliwości pozyskania dofinansowania na działania w  zakresie 
ROZWIJANIA ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTW na obszarze Lokalnej 
Grupy Działania „Cieszyńska Kraina”. Znajdą tu Państwo informacje 
na temat ogłaszanych naborów wniosków dla podmiotów/osób 
planujących rozwinąć prowadzoną działalności gospodarczej, 
wymogów związanych z wnioskowaniem o środki oraz Lokalne Kryteria 
Wyboru obowiązujące w przedmiotowym zakresie. Należy podkreślić, 
iż poradnik pełni funkcję jedynie narzędzia pomocniczego i nie zawiera 
wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do opracowania 
kompletnej dokumentacji aplikacyjnej. Liczymy, iż będzie on dla 
Państwa przydatnym źródłem informacji.

Stowarzyszenie LGD „Cieszyńska Kraina”

43-430 Skoczów, ul. Mickiewicza 9

Tel. 33 487 49 42

biuro@cieszynskakraina.pl

Szczegóły również na: www.cieszynskakraina.pl 

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Nabory wniosków dla beneficjentów planujących rozwinąć istniejącą działalność 
gospodarczą (szczegóły w harmonogramie naborów):

•	 Rozwój działalności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy
•	 Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okołoturystyki 

– przez rozwijanie działalności gospodarczej
•	 Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w firmach niezwiązanych z turystyką  

– rozwijanie działalności gospodarczej

Limit na operację i  beneficjenta: do 300 tys. zł w  całym okresie 
programowania tj. 2014–2020 – poziom przyznawanego dofinansowania 
do 50% kosztów kwalifikowanych wypłacany w  formie refundacji części 
kosztów kwalifikowanych. Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

Okres trwałości projektu (m.in. okres prowadzenia działalności i utrzymania miejsc 
pracy): 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

•	 Osoba fizyczna, jeżeli:
	 miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność 

go   spodarczą, wpisanym do CEIDG, znajduje się na obszarze wiejskim 
objętym LSR (Gminy: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, 
Skoczów, Strumień, Szczyrk, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice)

	 jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej
	 jest pełnoletnia

•	 Osoba prawna , jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na 
obszarze wiejskim objętym LSR

Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy:
	w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie 

pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność 
gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z  dnia 2 lipca 
2004 r. o  swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę 
działalność;

	nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w  zakresie 
podejmowania działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 
2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na operację 
w zakresie podejmowania działalności gospodarczej;
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Realizacja projektu zakłada:
•	 utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w  przeliczeniu na 

pełne etaty średnioroczne i  jest to uzasadnione zakresem realizacji 
operacji, a  osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, 
zostanie zatrudniona na podstawie umowy o  pracę lub spółdzielczej 
umowy o pracę,

•	 utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone 
w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia 
wypłaty płatności końcowej;

Pomoc nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej 
operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (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.

Warunki otrzymania dofinansowania to m.in.:
	Podmiot musi prowadzić mikroprzedsiębiorstwo albo małe 

przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE)  
nr 651/2014 z  dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z  rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 
i 108 Traktatu.

	Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer 
identyfikacyjny w  trybie przepisów o  krajowym systemie ewidencji 
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 
o przyznanie płatności.

	W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania 
działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki powinny być 
spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.

	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;

	Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie 
z biznesplanem;

	Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;
	Operacja będzie realizowana nie więcej niż w  2 etapach, a  wykonanie 

zakresu rzeczowego zgodnie z ZRF, w tym poniesienie przez beneficjenta 
kosztów kwalifikowalnych 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.;

	Operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację 
inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR;

	Została wydana ostateczna decyzja o  środowiskowych 
uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami 
odrębnymi;

	Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;
	Podmiot ubiegający się o wsparcie:
	posiada doświadczenie w  realizacji projektów o  charakterze 

podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
	posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą 

zamierza realizować, lub
	posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą 

zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
	wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą 

zamierza realizować;
	Beneficjent zobowiązany jest do osiągnięcia co najmniej 30% 

zakładanego w biznesplanie, ilościowego lub wartościowego poziomu 
sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia 
wypłaty płatności końcowej; 

	Realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego, celów 
szczegółowych i  wskaźników LSR (zgodnie z  kartą oceny zgodności 
z LSR).
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Koszty kwalifikowane muszą być uzasadnione zakresem operacji, niezbędne 
do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne i muszą mieścić się w katalogu kosztów 
wskazanym w  § 17.1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi z  dn. 
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 na lata 2014-2020:

1. ogólne, o  których mowa w  art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 
1305/2013, przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są 
uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów 
kwalifikowalnych 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, przy ustalaniu wysokości pomocy koszty zakupu środków 
transportu są ustalane w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych 
kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne,

7. zakupu 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 beneficjenta, a  także inne koszty 
ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów 
w  związku z  zatrudnieniem tych pracowników –w  przypadku operacji 
w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego,

9. podatku od towarów i usług (VAT), w przypadku gdy VAT nie może być 
odzyskany.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, 
o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013.

Wartość wkładu rzeczowego, w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn 
liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono 
wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168.

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały:

	poniesione:

	od dnia, w  którym została zawarta umowa, a  w  przypadku 
kosztów ogólnych –od dnia 1 stycznia 2014 r.,

	 zgodnie z  przepisami o  zamówieniach publicznych, a  gdy 
te przepisy nie mają zastosowania –w  wyniku wyboru przez 
beneficjenta wykonawców poszczególnych zadań ujętych 
w  zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z  zachowaniem 
konkurencyjnego trybu ich wyboru określonego w umowie,

	powyżej 1 tys. złotych –w formie rozliczenia bezgotówkowego;

	uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich 
identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy  
(art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013)

Proces oceny wniosku
(wzory kart oceny dostępne na www.cieszynskakraina.pl panel konkursy/
nabory/procedury)
I etap: Ocena formalna
II etap: Ocena zgodności operacji z LSR
	Ocena zgodności z LSR
	Ocena zgodności z Programem

III etap: Ocena wg lokalnych kryteriów wyboru
IV etap: Przekazanie wniosków do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

         Śląskiego



16 17

Lokalne kryteria wyboru:

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE WIEJSKIM PRZEZ ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ / TWORZENIE INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO

Nazwa kryterium Opis / uzasadnienie Punktacja (W ramach poszczególnych kryteriów 
nie ma możliwości sumowania punktów)

Stopień realizacji 
celów LSR

Preferuje operacje 
realizujące więcej niż 

jeden, a najlepiej kilka 
celów szczegółowych LSR 

(W ramach poszczególnych 
kryteriów nie ma możliwości 

sumowania punktów)

Operacja realizuje:
2 cele szczegółowe – 2 pkt.
1 cel szczegółowy – 0 pkt. 

Liczba utworzonych 
miejsc pracy

Preferuje operacje 
zakładające utworzenie 

większej liczby miejsc pracy,
w przeliczeniu na pełne etaty 

średniorocznie,
na podstawie umowy

o pracę

Operacja generuje miejsca pracy,
w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie,

 na podstawie umowy o pracę w liczbie:
3 i więcej – 3 pkt.

2 – 2 pkt.
1 – 0 pkt. 

Innowacyjność 
operacji

Preferuje operacje, które 
posiadają elementy 

innowacyjności
w rozumieniu LSR

Operacja posiada charakter nowatorski, 
niestandardowy, eksperymentalny na obszarze 

LSR – 3 pkt.
Operacja w nietypowy sposób podchodzi  

do lokalnych zasobów, tradycji, w nietypowy  
i niestandardowy sposób wykorzystuje unikalne 

zasoby obszaru, promuje lokalne zasoby, 
przyczyniając się do pozytywnych zmian  

na obszarze LSR – 1 pkt.
Operacja nie posiada charakteru nowatorskiego, 

niestandardowego, eksperymentalnego,
w nietypowy sposób nie podchodzi do lokalnych 
zasobów, tradycji, nie wykorzystuje w nietypowy 

i niestandardowy sposób unikalnych zasobów 
obszaru, nie promuje lokalnych zasobów,  

nie przyczynia się do pozytywnych zmian na 
obszarze LSR – 0 pkt.

Zastosowanie 
rozwiązań 

sprzyjających 
ochronie środowiska 

lub klimatu

Preferuje operacje, które 
zawierają rozwiązania 
sprzyjające ochronie 

środowiska lub klimatu

Operacja zawiera rozwiązania z zastosowaniem 
technologii OZE – w budżecie operacji 

zaplanowano min. 10% środków na technologię 
OZE – 3 pkt.

Operacja zawiera rozwiązania z zastosowaniem 
technologii OZE – w budżecie operacji 

zaplanowano min. 5% środków na technologię 
OZE – 2 pkt.

Operacja zawiera rozwiązanie sprzyjające 
ochronie środowiska lub klimatu – 1 pkt.

Operacja nie zawiera rozwiązania sprzyjającego 
ochronie środowiska lub klimatu – 0 pkt.

Zaspokojenie po-
trzeb określonych 
w LSR grup defa-
woryzowanych ze 

względu na dostęp 
do rynku pracy

Preferuje operacje, które 
służą zaspokojeniu potrzeb 

określonych w LSR grup defa-
woryzowanych ze względu 
na dostęp do rynku pracy

(Kryterium punktowane na 
podstawie oświadczenie 

o przynależności do grupy 
defaworyzowanej lub o za-
trudnieniu osób z tej grupy 
na okres trwałości projektu)

Operacja służy zaspokojeniu potrzeb określonych 
w LSR grup defaworyzowanych ze względu na 

dostęp do rynku pracy – 3 pkt.
Operacja nie służy zaspokojeniu potrzeb 

określonych w LSR grup defaworyzowanych ze 
względu na dostęp do rynku pracy – 0 pkt.

Wkład własny 
finansowy 

beneficjenta 
do projektu

Preferuje operacje, które 
zakładają większy wkład 

finansowy beneficjenta do 
projektu od wymaganego 

minimum

Operacja zakłada wkład finansowy  
beneficjenta do projektu w wysokości:

71% i więcej – 3 pkt.
61% – 70% – 2 pkt.
51% – 60% – 1 pkt.
50% i mniej – 0 pkt.

Uzasadnienie 
potrzeby realizacji 

operacji

Preferuje operacje,
w których wnioskodawca 

rzetelnie i wiarygodnie 
uzasadnił potrzebę realizacji 

operacji

Wnioskodawca przedstawił uzasadnienie:
rzetelne, wiarygodne i wyczerpujące – 3 pkt.

wystarczające – 1 pkt.
nierzetelne lub niewystarczające – 0 pkt. 

Rodzaj wspieranej 
działalności 

gospodarczej

Preferuje operacje 
realizowane przez podmioty 

zakładające działalność, 
której podstawę będą 

stanowiły produkty lokalne
(wytwarzane na obszarze 

objętym LSR)

Rozwijania działalności gospodarczej, 
której podstawę stanowią produkty lokalne 

(wytwarzane na obszarze objętym LSR) – 1 pkt. 
rozwijania działalności gospodarczej, której 

podstawy nie stanowią produkty lokalne 
(wytwarzane na obszarze objętym LSR)  – 0 pkt. 

Maksymalna liczba punktów dla zakresu  21 pkt.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie  
jest warunkiem wyboru operacji – 60% 12,60 pkt.
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Wniosek o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio  
(osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną)  
w biurze LGD, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.
 
Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie 
liczby punktów uzyskanych w  ramach oceny prowadzonej 
przez Radę LGD z  zastosowaniem kryteriów wyboru operacji 
określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu.

Postępowanie w sprawie o przyznanie pomocy prowadzi 
Zarząd Województwa Śląskiego.


