
Materiał opracowany przez LGD Kraina Łęgów Odrzańskich. 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów i 

aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Wsparcie na rozwój przedsiębiorczości 

 w ramach inicjatywy Leader PROW 2014-2020 

– najważniejsze rzeczy, które warto wiedzieć! 





7 mln na przedsiębiorczość 
 Połowa budżetu Lokalnej Strategii 

Rozwoju (LSR) przewidzianej do 

realizacji w okresie programowania 

2014-2020 (z perspektywą do 2023), tj.  

7 milionów złotych przeznaczona 

będzie na rozwój przedsiębiorczości 

na obszarze wiejskim objętym 

strategią rozwoju. Jako że na obszarze 

Lokalnej Grupy Działania Krainy 

Łęgów Odrzańskich nie mamy 

miejscowości pow. 20 tys. 

mieszkańców, cały obszar spełnia 

kryterium obszaru wiejskiego.  

 
Gminy: Miękinia, Środa Śląska, Malczyce, 

Prochowice, Ścinawa, Rudna, Głogów – wiejska, 

Pęcław, Jemielno, Wińsko, Wołów, Brzeg Dolny 



 Zachowanie dziedzictwa 
przyrodniczo-kulturowego             

obszaru w oparciu o 
przedsiębiorczość 

mieszkańców i rozwój 
turystyki w regionie 

 

 Budowa zintegrowanego,  
wykształconego i 

aktywnego społeczeństwa 
obywatelskiego oraz wzrost 

poczucia tożsamości  
mieszkańców z regionem 
Krainy Łęgów Odrzańskich 

Cele  główne LSR 



Cel szczegółowy Przedsięwzięcie 

1.1. Rozwój bazy i infrastruktury turystycznej, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
infrastruktury  
związanej z turystyką wodną po Odrze  

I. Turystyka na „Szlaku Odry” 

1.2. Utworzenie oferty usług i produktów  
lokalnych opartych o lokalne zasoby  

II. Marka „Krainy  
Łęgów Odrzańskich” 

1.3. Tworzenie nowych i rozwój  
istniejących źródeł dochodów i  
miejsc pracy na terenach wiejskich 

III. Przedsiębiorczy mieszkańcy  
„Krainy Łęgów Odrzańskich” 

2.1. Wsparcie różnych form aktywności  
społecznej i inicjatyw oddolnych na obszarach 
wiejskich, w szczególności  
realizowanych dla przedstawicieli grup  
defaworyzowanych  

IV. Aktywne, wykształcone i zintegrowane 
społeczeństwo obywatelskie 

2.2. Animowanie i podtrzymywanie  
wielokulturowego życia obszaru oraz  
dbanie o jego zasoby przyrodnicze i  
spuściznę historyczną  

V. „Poznajemy przyrodę i  
dziedzictwo „Krainy  

Łęgów Odrzańskich” 



Nabór …/2018 Nabór …/2018 Nabór …/2018 

Nabór …/2019 Nabór …/2019 Nabór …/2019 



Alokacja najbliższych naborów 

 

•5 dotacji x 100 tys. zł 
 

Podejmowanie: 
500 tys. zł =  

 

•? Plan: minimum 3.  
 

Rozwijanie: 
1 011 856, 00 zł = 



Kto może skorzystać? 

Osoba prowadząca 

działalność gospodarczą 

Osoba zamierzająca podjąć 

działalność gospodarczą 

osoba fizyczna, jeżeli: 

 jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,  jest pełnoletnia 

  ma miejsce zamieszkania: 

  miejsce oznaczone adresem, pod którym  

wykonuje działalność gospodarczą,  

wpisanym do CEIDG znajduje się, a przy braku wpisu 

miejsce zamieszkania takiej osoby: 

  na obszarze objętym LSR, czyli 12 gmin należących do LGD KŁO  

Jeżeli działalność prowadzona jest w formie osoby prawnej, siedziba tej osoby lub jej oddziału musi znajdować się 

także na obszarze objętym LSR. W przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania 

działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej powyższe warunki powinny być spełnione przez wszystkich 

wspólników tej spółki. 



 W przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy 

wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, 

pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi 

mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w 

rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 

z dnia 17 czerwca 2014 r 



Jeśli chcesz podjąć działalność: 
 nie możesz podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy 

ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmujesz działalność gospodarczą 
sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 
grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 
251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) jako produkcja artykułów 
spożywczych lub produkcja napojów,  

 w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej 
pomocy nie wykonywałeś/łaś działalności gospodarczej, do której 
stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej, w szczególności nie byłeś/łaś wpisany/a do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w rejestrze 
przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym  

 nie została Ci dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie. 



Jeśli rozwijasz działalność gospodarczą: 
 musisz wykonywać działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców;  

 

 

 nie została przyznana Ci dotychczas pomoc na podjecie działalności 
gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania pomocy 
na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej; 

 nie została przyznana Ci dotychczas pomoc na operację w zakresie: 
 tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych 

będących przedsiębiorstwami spożywczymi lub  

 wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich 
rozwój – w przypadku ubiegania się o przyznanie tej pomocy przez podmiot, 
który wykonuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w s w sprawie Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja artykułów spożywczych lub 
produkcja napojów. 



Jeżeli chcesz podjąć lub rozwijać 
działalność, która 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.  

to nie możesz otrzymać pomocy! 



Wspólne warunki dla wszystkich: 
1. koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;  

2. 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.;  

3.  operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy 

inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym 

obszarem;  

4. inwestycje trwale związane z gruntem 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 

zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne 

przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwanego 

dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”; 

5. operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;  

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

7. podmiot ten wykaże, że: a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub 

b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu 

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

realizować; 

8. realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych. 

UWAGA: punkt 7 i 9 nie dotyczy osób podejmujących działalność gospodarczą 



Biznesplan 
Biznesplan zawiera co najmniej:  

 opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie 
pomocy;  

 wskazanie celów pośrednich i końcowych, w tym zakładany poziom sprzedaży… 

 informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot 
ubiegający się o przyznanie pomocy niezbędnych ze względu na przedmiot 
operacji, którą zamierza realizować;  

 wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy;  

 planowany zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów pośrednich i 
końcowych.  

 

Biznesplan sporządza się na formularzu opracowanym przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wzór biznesplanu jest 
udostępniony na stronie internetowej LGD, województwa i ARiMR.  



Biznesplan jest dokumentem, który 
powinien potwierdzać w szczególności, 
iż operacja jest 
  uzasadniona ekonomicznie 

Operacja jest uzasadniona ekonomicznie, 
jeżeli wskaźniki rentowności oraz NPV 
maja wartość dodatnią. Uznanie 
wskaźników wynikowych może nastąpić 
jedynie w przypadku pozytywnej oceny 
biznesplanu w zakresie jego 
poprawności formalnej, spójności, 
wiarygodności, celowości i zasadności 
inwestycji w danej branży, a także 
realności przyjętych założeń w 
zakresie wielkości i struktury 
przychodów i kosztów. 



Numer identyfikacyjny  
 Jeśli chcesz ubiegać się o dotację, musisz mieć numer identyfikacyjny  

w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. 

 Jeśli nie masz numeru, musisz złożyć odpowiedni wniosek, znajdziesz go tu: 
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html 

  

do odpowiedniego biura powiatowego 
 Agencji Restrukturyzacji 
 i Modernizacji Rolnictwa 
 

 W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności 
gospodarczej w formie spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny 
został nadany spółce. 

Potencjalny beneficjent 

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html


Co do zasady warunkiem koniecznym jest: 
 utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne 

etaty średnioroczne,  

 musi to być uzasadnione zakresem realizacji operacji, 

 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.   

W przypadku podejmowania we własnym imieniu 

działalności gospodarczej mamy do czynienia  

z samozatrudnieniem, tym samym tworzone jest  

1 miejsce pracy. Operacja musi jednak zakładać 

wykonywanie tej działalności co najmniej przez 2 lata 

od dnia wypłaty płatności końcowej.  

W przypadku rozwijania istniejącej 

działalności, wymagane jest utrzymanie 

miejsca pracy, przez co najmniej 3 lata od 

dnia wypłaty płatności końcowej. 

Wyjątkiem, gdy nie musimy tworzyć miejsca 

pracy jest sytuacja, gdy suma kwot pomocy 

przyznanej jednemu podmiotowi na 

dotychczas realizowane operacje oraz kwoty 

pomocy, o której przyznanie podmiot ten 

ubiega się na realizację danej operacji, nie 

przekracza 25 tys. zł. (pamiętajmy jednak, że 

minimalna wartość operacji to 50 tys. zł.)   



Wysokość pomocy 

 

 

 

 

 

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji!  

Możliwe jest jednak otrzymanie zaliczki (do 50% kosztów inwestycyjnych). 
 Przykład: 428 tys. zł – koszty kwalifikowane ogółem dofinansowanie na poziomie 70% = 299,6 tys. zł, 

wkład własny: 128,4 tys. zł   

 Przykład 2: 369 tys. zł – koszty ogółem, w tym koszty kwalifikowane 300 tys. (VAT niekwalifikowany) 
dotacja 70% z 300 tys. zł = 210 tys. zł, wkład własny : 159 tys. zł.  

300 tys. zł 
70%  

kosztów 
kwalifikowanych 

Wysokość pomocy przyznanej na jedną operację  w 

przypadku rozwijania działalności gospodarczej:  



Wysokość pomocy 
 Osoby podejmujące działalność gospodarczą mogą liczyć na tzw. premię 

wypłacaną w dwóch transzach:  

 1) pierwsza transza obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy (po podpisaniu 

umowy, na podstawie złożonego wniosku o płatność);  

 2) druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest 

wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem. 

 

Wysokość premii jest zależna od rodzaju zakładanej działalności 

(obszaru działania) 



„Turystyka na Szlaku Odry” 100 tys. zł 

„Marka Krainy Łęgów 
Odrzańskich” 50 tys. zł 

Przedsiębiorczy mieszkańcy 
„Krainy Łęgów Odrzańskich” 60 tys. zł 

Wysokość wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
 
dla operacji realizowanych w ramach przedsięwzięcia:  



UWAGA: kwoty premii są stałe! 

Oznacza to, że wnioskowane kwoty powinny odpowiadać (być 
równe) wysokości wsparcia przyznawanego na rozpoczynanie 
działalności gospodarczej w ramach danego przedsięwzięcia.  

Jednocześnie opracowany biznes plan będzie musiał być uzasadniony 
ekonomicznie, co oznacza, że planowane inwestycje/koszty muszą 

uzasadnić wnioskowaną kwotę.  

Należy również zwrócić uwagę na racjonalność kosztów, bo obniżenie ze 
względu na brak racjonalności/uzasadnienia obniży automatycznie wysokość 

pomocy, a tym samym może być  przesłanką do nieprzyznania wsparcia, jako że 
kwota wsparcia jest sztywna i nie ulega zmianom (nie może być mniejsza). 

Biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji,  
w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do 
poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem 
wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż  

70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację. 





Koszty kwalifikowane, czyli co można finansować 
z otrzymanej pomocy:  
 koszty ogólne, 

 zakup robót budowlanych lub usług, 

 zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentu, licencji lub 
wynagrodzeń za przeniesienie autorskich prawa majątkowych lub znaków 
towarowych, 

 najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 

 zakup nowych maszyn lub wyposażenia, 

 zakup nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów 
osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, 

 zakup nowych rzeczy innych niż wymienione,  w tym materiałów, 

 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 związanych z zatrudnieniem tych pracowników, 

 podatek od towarów i usług (VAT), jeśli nie można go odzyskać. 

 



 przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w 

wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów 

kwalifikowalnych operacji,  

a koszty zakupu środków transportu – w wysokości 

nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych 

operacji, pomniejszonych o koszty ogólne. 

 do kosztów kwalifikowanych w ramach wkładu własnego można zaliczyć 

wkład rzeczowy. 

 VAT jest kosztem kwalifikowalnym, z wyjątkiem podatku, który można 

odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT. Powyższe 

oznacza, że w przypadku chęci zaliczenia VATu do kosztów 

kwalifkowanych będzie konieczne uzyskanie interpretacji indywidualnej z 

US o braku możliwości jego odzyskania. Zwracamy uwagę, że mowa 

jest o możliwości odzyskania podatku, a nie o zamiarze. 

Uwaga:  



Wkłady rzeczowe w formie: 
 robót budowlanych, towarów, usług, gruntów i nieruchomości, 

w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w 
gotówce potwierdzonych fakturami lub dokumentami o 
równoważnej wartości; 

nieodpłatnej pracy 

 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. 

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

Koszty kwalifikowane po podpisaniu umowy! 

https://sip.lex.pl/


Uwaga: 
 Co do zasady wydatki są kwalifikowane dopiero od momentu 

podpisania umowy o dofinansowanie, a  wykonanie zakresu 

rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo - finansowym 

operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów 

kwalifikowanych operacji powinno nastąpić w terminie dwóch lat 

od dnia zawarcia umowy. Przed podpisaniem umowy można 

ponieść i zaliczyć do kosztów kwalifikowanych jedynie koszty 

ogólne poniesione po 1 stycznia 2014 roku. 

Zgodnie z art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013 UE kosztami ogólnymi 
są  koszty  związane z wydatkami w zakresie a) kosztów budowy, nabycia, włącznie z 
leasingiem, lub modernizacji nieruchomości; b) kosztów zakupu lub leasingu nowych maszyn i 
wyposażenia do wartości rynkowej majątku, czyli koszty takie jak honoraria architektów, 
inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia 
środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności. 



Procedura naboru i oceny 
wniosków 
 Wnioski składane są osobiście do LGD KŁO w terminach wyznaczonych w 

naborach. 

 Wnioski powinny być kompletne i zawierać wszystkie niezbędne załączniki, w 
tym pozwolenia i decyzje administracyjne, jeżeli takie są wymagane przepisami 
dla danych działań. 

 Po zamknięciu naboru LGD ma 60 dni na ocenę wniosku. Ocena wniosku 
przebiega w 3 etapach: 

1. Ocena zgodności z programem (tj. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020) 

2. Ocena zgodności z LSR 

3. Ocena wg lokalnych kryteriów wyboru.  

UWAGA: po zamknięciu naboru możliwość uzupełnienia – niezbędne do 
oceny zgodności z LSR (w tym z PROW), wyboru operacji, ustalenia 
kwoty wsparcia. 



Dwie pierwsze oceny mają charakter techniczno-formalny i ich 

celem jest sprawdzenie, czy projekt wpisuje się w LSR  

( w wyznaczone cele i przedsięwzięcia) i spełnia warunki uzyskania 

pomocy, np. czy został złożony przez uprawniony podmiot.  

Ocena wg lokalnych kryteriów wyboru jest oceną merytoryczną 

dokonywaną przez Radę LGD i decyduje o dofinansowaniu.   

Jeżeli zostanie stwierdzone, że projekt NIE jest zgodny z LSR i 

Programem, nie jest przekazywany do dalszej oceny.  

 



 Pełna procedura oceny i wyboru operacji i lokalne kryteria 

wyboru i związana z nimi punktacja dostępne są na stronie LGD 

– zakładka LEADER/LSR 2014-2020 – umowa ramowa  

 oraz każdorazowo przy ogłoszeniu o naborze wniosków.   

Uwaga: aby projekt miał szansę na 

dofinansowanie, musi otrzymać minimum 

50% maksymalnej punktacji 

przewidzianej dla danego działania! 



Procedura – ciąg dalszy 
 Oceny wniosków dokonuje Rada LGD (w przypadku oceny zgodności 

z Programem z pomocą biura LGD).   

 Po wyborze wniosków przez Radę, LGD wysyła listę wniosków 
wybranych do dofinansowania, zarówno tych, które mieszczą się w 
zaplanowanej alokacji na dany nabór, jak i tych, które się w tej 
alokacji nie mieszczą, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego (UMWD).  

 UMWD weryfikuje, czy wybór został dokonany zgodnie z zasadami, a 
także sprawdza jeszcze wniosek. Może poprosić wnioskodawcę o 
wyjaśnienia/uzupełnienia z 7-dniowym terminem na odpowiedź.   

 Po pozytywnej weryfikacji, podpisywana jest umowa o 
dofinansowanie (z samorządem województwa) i można rozpocząć 
realizację projektu  

 
 
 



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. 

Zobowiązanie umowne 

zgłoszenia beneficjenta do ubezpieczenia emerytalnego, 
ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego 

na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń 
społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i 
podlegania tym ubezpieczeniom do dnia, w którym 
upłyną 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej 

ubezpieczenie zdrowotne obowiązkowe 





www.lgdodra.pl 




