
Szkolenie dla potencjalnych 

beneficjentów planujących 

rozpoczęcie działalności 

gospodarczej

(PREMIA NA START)

Zakliczyn, 5 kwietnia 2019 r.



Obszar LGD DUNAJEC- BIAŁA:

Najbliższy planowany termin 
naborów na operacje 

w zakresie rozpoczęcia 
działalności gospodarczej:

28 maj 2019 r. –
12 czerwiec 2019 r.



Zakresy wsparcia i pula środków:  

1.1.4 Wspieranie podejmowania działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz
związanej z sektorem czasu wolnego (w tym również podniesienie kompetencji osób
realizujących operacje w zakresie przedsiębiorczości); szczególnie przez osoby z grup
defaworyzowanych

Wskaźnik produktu: liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa
w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego – 7 szt.

Pula środków: 350 000,00 zł



Zakresy wsparcia i pula środków:  

1.1.4 Wspieranie podejmowania działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz
związanej z sektorem czasu wolnego (w tym również podniesienie kompetencji osób
realizujących operacje w zakresie przedsiębiorczości); szczególnie przez osoby z grup
defaworyzowanych

Wskaźnik produktu: liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w
branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego przez osoby z grup
defaworyzowanych – 3 szt.

Pula środków: 150 000,00 zł



Zgodnie z LSR założono, że do sektora czasu wolnego 

należą: 

- usługi związane z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

(sekcja PKD I)

- działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (sekcja PKD R)

- branża turystyczna (sekcja PKD N – dział 79)



Przykładowe pomysły na działalność w zakresie 

przedsięwzięcia 1.1.4 : 

- powstanie obiektu zakwaterowania

- powstanie obiektu gastronomicznego



Planowane terminy naborów na przedsięwzięcie 1.1.4: 

- ogłoszenie naboru: 13.05.2019 r. – 27.05.2019 r.

- nabór wniosków: 28.05.2019 r. – 12.06.2019 r.



Zakresy wsparcia i pula środków:  

2.1.1 Wspieranie podejmowania działalności gospodarczej poza sektorem turystyki 
i czasu wolnego

Wskaźnik produktu: liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego
przedsiębiorstwa – 10 szt.

Pula środków: 500 000,00 zł



Zakresy wsparcia i pula środków:  

2.1.1 Wspieranie podejmowania działalności gospodarczej poza sektorem turystyki 
i czasu wolnego

Wskaźnik produktu: liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego
przedsiębiorstwa przez osoby z grup defaworyzowanych poza sektorem turystyki
i czasu wolnego – 6 szt.

Pula środków: 300 000,00 zł



Do działalności poza sektorem turystki należy działalność, 

która nie obejmuje:

- usług związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych

(sekcja PKD I)

- działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (sekcja PKD R)

- branży turystycznej (sekcja PKD N – dział 79)



Planowane terminy naborów na przedsięwzięcie 2.1.1: 

- ogłoszenie naboru: 13.05.2019 r. – 27.05.2019 r.

- nabór wniosków: 28.05.2019 r. – 12.06.2019 r.



Przykładowe pomysły na działalność w zakresie przedsięwzięcia 2.1.1 : 

- powstanie warsztatu samochodowego

- powstanie firmy budowlano-remontowej

- powstanie studia fryzjerskiego/kosmetycznego

- powstanie biura geodezyjnego

- powstanie pracowni artystycznej

- powstanie biura rachunkowego

- powstanie zakładu krawieckiego

- powstanie pracowni reklamowej



Wysokość DOTACJI
w LGD Dunajec-Biała

50 000,00 zł wypłacane w formie ryczałtu 

w dwóch transzach: 

- 80 % (tj. 40 000,00 zł) po podpisaniu 

umowy, podjęciu działalności gospodarczej oraz 
złożeniu I wniosku o płatność

- 20 % (tj. 10 000,00 zł) po zakończeniu 

realizacji operacji (realizacji zakupów i planowanego 
zatrudnienia pracowników) oraz złożeniu II wniosku o 
płatność



Kto ma szansę na 
DOTACJĘ?

pełnoletni obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej,

mieszkańcy obszaru LGD Dunajec-Biła (Gm. Ciężkowice, Gm. Pleśna,
Gm. Wojnicz, Gm. Zakliczyn),

osoby, które nie prowadziły działalności w ciągu 2 lat poprzedzających
dzień złożenia wniosku i nie została im dotychczas przyznana pomoc
na operację w tym zakresie,

osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu w KRUS z mocy ustawy
i w pełnym zakresie,

osoby, które posiadają numer ewidencji producentów ARIMR

osoby, które złożą wniosek o przyznanie pomocy wraz
z załącznikami w terminie trwania naboru w LGD

Dodatkowo: w przypadku planowanej realizacji operacji inwestycyjnej (trwale związanej z nieruchomością) Wnioskodawca musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości na
której będzie realizowana operacja. Lokal powinien spełniać wymogi w zakresie prawa budowlanego do prowadzenia tej działalności.



Warunki otrzymania DOTACJI na podejmowanie działalności 
gospodarczej :  

• podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia
6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców, 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;



Warunki otrzymania DOTACJI na podejmowanie działalności 
gospodarczej cd.:  

• operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie
z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, 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,

• inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością
podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane 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,



Warunki otrzymania DOTACJI na podejmowanie działalności 
gospodarczej cd.:  

• wniosek jest uzasadniony ekonomicznie i będzie realizowany zgodnie z biznesplanem,

• realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych,

• została wydana ostateczna decyzja środowiskowa, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi,

• koszty operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;

• kwota pomocy wynosi 50 tys. złotych (zgodnie z LSR);

• minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych.



Warunki otrzymania DOTACJI na podejmowanie działalności gospodarczej cd.:  

• koszty planowane do poniesienia w ramach operacji mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa
w § 17 ust. 1 rozporządzenia, tj.:

1) ogólne (związane z wydatkami dot. budowy, nabycia nieruchomości, maszyn, takie jak honoraria architektów, inżynierów, 
opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia 
wykonalności), 

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) podatku od towarów i usług (VAT), z wyjątkiem podatku, który można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT, 

są uzasadnione które zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne. 



UWAGA!

Działalność gospodarczą zakładamy po podpisaniu umowy 

z Samorządem Województwa Małopolskiego –

NIE WCZEŚNIEJ!!!



„Ulga na Start” i preferencyjny ZUS

Beneficjenci podziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność objętego PROW 2014-2020 w zakresie operacji na
rozpoczęcie działalności gospodarczej, mają możliwość skorzystania
z uprawnienia wynikającego z art. 18 ust. 1 ustawy stanowiącego,
że przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność
gospodarczą po raz pierwszy (…) nie podlega obowiązkowym
ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia
działalności gospodarczej oraz może skorzystać z preferencyjnego
ZUS-u.



Działalność gospodarcza wyłączona z DOTACJI:

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:

1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
2) górnictwo i wydobywanie;
3) działalność usługowa wspomagająca górnictwo 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 pozostałych wyrobów
farmaceutycznych;
8) produkcja metali;
9) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
10) transport lotniczy i kolejowy;
11) gospodarka magazynowa.



Wypłata  DOTACJI:

Pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy (czyli 40 000,00 zł) i jest wypłacana, jeżeli 
beneficjent:

• podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą (najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy z Urzędem
Marszałkowskim),

• zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności w
przypadku tzw. samozatrudnieni, lub utworzył co najmniej jednio stanowisko pracy,

• uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest
wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją.

Na etapie składania wniosku o pierwsza transzę konieczne jest przedstawienie pozwoleń, zezwoleń i innych decyzji, 
których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacji.

Wniosek o płatność pierwszej transzy pomocy beneficjent składa w terminie 3 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy, a wypłata środków finansowych następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia 

wniosku o płatność.



Wypłata  DOTACJI cd.:

Druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy (czyli 10 000,00 zł) i jest wypłacana, jeżeli  

operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanie.

Wniosek o płatność drugiej transzy pomocy beneficjent składa po spełnieniu warunków 
wypłaty drugiej transzy, w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż po upływie 

2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż 31 grudnia 2022 r., a wypłata następuje 
w terminie 3 miesięcy dni od dnia złożenia wniosku o płatność drugiej transzy.



Zobowiązania beneficjenta po podpisaniu umowy:

• podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy Prawo Przedsiębiorców, 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, 4 a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie
lata od dnia wypłaty płatności końcowej,

• osiągnięcie 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,

• osiągnięcie wskaźników realizacji celu operacji w określonym terminie;

• niefinansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych zgodnie z warunkami przyznania
pomocy;

• przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty
płatności końcowej.

Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny
(in blanco) wraz z deklaracją wekslową.



Własny biznes z LGD – krok po kroku

1. Poznaj rynek firm w Twojej branży i przygotuj biznesplan oraz wniosek o dofinansowanie.

2. Złóż wniosek w LGD w terminie naboru i czekaj na weryfikację Rady Decyzyjnej.

3. Podpisz umowę – załóż firmę – złóż wniosek o wypłatę pierwszej transzy pomocy w Urzędzie Marszałkowskim.

4. Zrealizuj zakres finansowy projektu – zrób zakupy zgodnie z biznesplanem – zatrudnij pracowników – złóż wniosek o wypłatę drugiej
transzy pomocy.

5. Zanotuj datę otrzymania płatności końcowej z ARiMR (drugiej transzy) – od tej daty liczony jest czas trwania Twoich zobowiązań do
utrzymania celu operacji i miejsc pracy.

6. Promuj firmę i uzyskane dofinansowanie zgodnie z księgą wizualizacji znaku PROW i zasadami określonymi w LGD.

7. Złóż ankietę monitorującą na wezwanie LGD.

8. Złóż informację monitorującą w Urzędzie Marszałkowskim i udowodnij, że zrealizowałeś w pierwszym roku minimum 30% zakładanego
poziomu sprzedaży.



Własny biznes z LGD – krok po kroku

1. Poznaj rynek firm w Twojej branży i przygotuj biznesplan oraz wniosek o dofinansowanie.

2. Złóż wniosek w LGD w terminie naboru i czekaj na weryfikację Rady Decyzyjnej.

3. Podpisz umowę – załóż firmę – złóż wniosek o wypłatę pierwszej transzy pomocy w Urzędzie Marszałkowskim.

4. Zrealizuj zakres finansowy projektu – zrób zakupy zgodnie z biznesplanem – zatrudnij pracowników – złóż wniosek o wypłatę drugiej
transzy pomocy.

5. Zanotuj datę otrzymania płatności końcowej z ARiMR (drugiej transzy) – od tej daty liczony jest czas trwania Twoich zobowiązań do
utrzymania celu operacji i miejsc pracy.

6. Promuj firmę i uzyskane dofinansowanie zgodnie z księgą wizualizacji znaku PROW i zasadami określonymi w LGD.

7. Złóż ankietę monitorującą na wezwanie LGD.

8. Złóż informację monitorującą w Urzędzie Marszałkowskim i udowodnij, że zrealizowałeś w pierwszym roku minimum 30% zakładanego
poziomu sprzedaży.



Zapraszamy do aplikowania w najbliższych naborach
ZŁÓŻ WNIOSEK – NIE STRAĆ SWOJEJ SZANSY!



Dziękuję za uwagę 
www.dunajecbiala.pl

tel./ fax: ( 0- 14) 66 53 737

Biuro LGD:

Jan Czaja: jan.czaja@dunajecbiala.pl

Monika Soska: monika.soska@dunajecbiala.pl

Aleksandra Zychowicz: aleksandra.zychowicz@dunajecbiala.pl

http://www.dunajecbiala.pl/


LGD Dunajec-Biała
Zakliczyn, 5 kwietnia 2019 r.

Czy mają Państwo pytania?


