Wieruszów, 03.01.2018 r.
Poniższe opracowanie nie stanowi źródła prawa. Szczegółowych informacji w odniesieniu do konkretnego
przedsięwzięcia należy szukać w ROZPORZĄDZENIU 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 Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z późn. zmianami, które jest
dostępne na stronie:

www.lgd-wieruszow.pl (odnośnik w menu z lewej strony - „Obowiązujące

akty prawne”)
Rozwijanie działalności gospodarczej – ogólne zasady udzielania pomocy w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą”.
1. Należy prowadzić działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z 2 lipca 2004 r
o swobodzie gospodarczej (na ZUS-e, lub KRUSI-e) co najmniej 365 dni w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz nadal wykonywać tę działalność. Miejsce oznaczone adresem, pod
którym wykonywana jest działalność gospodarcza, wpisane do CEIDG, musi znajdować się na terenie
objętym działaniem „Między Prosną a Wartą” – LGD (powiat wieruszowski i gmina Klonowa).
2. Minimalna wartość całkowita operacji (obejmuje koszty netto, VAT i koszty niekwalifikowalne) –
50 000,00 zł.
3. Forma pomocy – refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych netto. Możliwe jest uzyskanie tzw.
wyprzedającego finansowania w wysokości do 36,37 % przyznanej kwoty pomocy. Po zrealizowaniu
założonych zadań składa się wniosek o płatność końcową. Przed złożeniem wniosku o płatność końcową należy dokonać wszystkich płatności w ramach przedsięwzięcia.
4. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się m. innymi koszty usług i zakupu nowych maszyn lub wyposażenia (nie są kwalifikowalne koszty bieżące np. płace i ich pochodne, koszty najmu pomieszczeń).
Możliwy jest zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą. Szczegóły określa § 17 ROZPORZĄDZENIA.
5. Przy wnioskowanej pomocy powyżej 25 000 konieczne jest zwiększenie zatrudnienia poprzez utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne. Stan zatrudnienia
należy utrzymać przez co najmniej 3 lata od otrzymania płatności końcowej.
6. Podstawę do oceny operacji stanowi biznesplan (www.lgd-wieruszow.pl odnośnik w menu z lewej
strony – „Dokumenty aplikacyjne (formularze wniosków)”
7. Realizacja operacji musi zwiększyć dochód przedsiębiorstwa (wykazany w biznesplanie).
8. W biznesplanie należy zaplanować ilościowy i wartościowy poziom sprzedaży produktów lub usług
do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej. Konieczne jest osiągnięcie co
najmniej 30% ilościowego lub wartościowego tego planowanego poziomu sprzedaży produktów
lub usług.
9. Koszty związane z operacją mogą być ponoszone od dnia podpisania umowy o realizację operacji.
10. Orientacyjny termin podpisania umowy o realizację operacji – 6 miesięcy od zakończenia naboru
przez LGD. Termin może być dłuższy w związku z uzupełnieniami wniosku.
Uwagi do biznesplanu.



na dochód wskazuje współczynnik NPV > 0 (zalecane jest uzyskanie NPV na poziomie 3 – 10% wartości kwoty pomocy).
stopa dyskonta na rok 2018 to 2,85%. Wartość aktualna jest na stronie:
https://www.uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php

