
Możliwości dofinansowania tworzenia  

i rozwoju przedsiębiorczości na obszarach 

wiejskich ze środków PROW na lata  

Moszna, 8 września 2016r. 

 

 

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

2014-2020 w ramach 

realizacji strategii 

Stowarzyszenia Kraina 

św. Anny 



Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

• powstało w 2006r. z inicjatywy liderów lokalnych; 

• w 2009 roku uzyskało status Lokalnej Grupy Działania; 

• w ramach programu Leader realizuje wynikające z Lokalnej 

Strategii Rozwoju innowacyjne projekty łączące zasoby 

ludzkie, naturalne, kulturowej historyczne, a także wiedzę  

i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, 

gospodarczego i społecznego; 

• obejmuje: obszar 984 km2 

• Zamieszkiwany  przez 125 520 mieszkańców (stan 31.12.2013r.) 

• 3 powiaty: Krapkowicki, Strzelecki, Opolski; 

• 10 gmin: Izbicko, Jemielnica, Gogolin, Krapkowice, 

Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd, Zdzieszowice, Walce, 

Tarnów Opolski. 



Przez obszar wiejski objęty LSR rozumie się obszar 

gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich   

z wyłączeniem obszaru miast zamieszkanych przez 

więcej niż 20 tys. mieszkańców 

 

Wsparciem objęty jest cały  

obszar Stowarzyszenia Krainy św. Anny  



Cele ogólne, cele szczególne, przedsięwzięcia 
ujęte w LSR Stowarzyszenia Krainy św. Anny  

dla Przedsiębiorczości 

 

 



Stowarzyszenia Krainy św. Anny ma do 
wydatkowania 10 153 065,08 mln zł  

z czego 50% przeznaczone jest na  
 

Przedsiębiorczość  
tj. 5 076 532,54 mln zł 

 
w okresie wdrażania PROW 2014-2020 



Zakresy wsparcia i limity środków w ramach 
wdrażanie LSR Stowarzyszenia Krainy  

św. Anny na lata 2014-2020 

 

 

Cele 

ogólne 

Cele 

szczegółowe 

Przedsięwzięcia i  

Limity środków 

Zakresy wsparcia   

z Rozporządzenia  MRiRW  z dnia 24.09.2015r. 

2.0 

(B) 

2.1  

(B 1.) 

VI. 

Nowa zrównoważona 

przedsiębiorczość 

Limit: 1 050 000,00 zł 

Podejmowanie działalności gospodarczej : 500 000,00 zł 

Podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w 

zakresie określonym w lit. a – c; 50 000,00 zł 

Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa  

lokalnego produktów rolnych będących 

przedsiębiorstwami spożywczymi : 500 000,00 zł 

2.2 

(B 2.) 

VII. 

Wzmocnienie rozwoju 

zrównoważonej przedsiębiorczości 

Limit: 4 026 532,54 zł 

Rozwijanie działalności gospodarczej : 3 976 532,54 zł 

Podnoszenie kompetencji osób  realizujących operacje  

w zakresie określonym w lit. a – c;   50 000,00 zł 



Ważne – włączanie w projekty osób  

z Grup Defaworyzowanych 

Kategorie grup defaworyzowanych określone w LSR:  

1) absolwenci,  

2) osoby 50+,  

3) seniorzy,  

4) osoby niepełnosprawne,  

5) osoby bezrobotne,  

6) kobiety mające trudności z podjęciem zatrudnienia lub spowrotem 

na rynek pracy,  

7) samotne matki lub ojcowie,  

8) osoby osamotnione w związku z czasowym lub stałym odpływem 

mieszkańców za granicę  
 



Wnioski/operacje muszą  

być zgodne z LSR Stowarzyszenia Kraina 

św. Anny 

 

 

Warunki udzielenia wsparcia: 

 

Operacja musi być zgodna z LSR Stowarzyszenia Kraina  

św. Anny i przyczyniać się do osiągnięcia co najmniej: 

- jednego celu ogólnego zwartego w LSR, 

- jednego celu szczegółowego zawartego w LSR, 

-   1 przedsięwzięcia zawartego w LSR. 

 
 

 



Wnioski/operacje muszą  

być zgodne z kokalnymi kryteriami 

Stowarzyszenia Kraina św. Anny 
 

Jednocześnie operacja musi uzyskać minimalną liczbę punktów wynikających z 
Lokalnych kryteriów wyboru operacji wraz z Procedurą ustalania lub zmiany kryteriów. 

 

Warunki wyboru operacji dla lokalnych kryteriów wyboru operacji wraz z wskazaniem 
minimalnej liczby punktów: 

 

I. 

Kryteria wyboru operacji LSR Stowarzyszenia Kraina św. Anny dla przedsiębiorczości: 

Cel ogólny: B, cel szczegółowy: B.1, Przedsięwzięcie nr VI.  

Uzyskanie minimum 8 pkt. z sumy punktów ze wszystkich lokalnych kryteriów wyboru 

LSR Stowarzyszenia Kraina św. Anny dot. przedsięwzięcia VI. Nowa zrównoważona 
przedsiębiorczość. 

 

Kryteria wyboru operacji LSR Stowarzyszenia Kraina św. Anny dla przedsiębiorczości: 

Cel ogólny: B, cel szczegółowy: B.2, Przedsięwzięcie nr VII. 

Uzyskanie minimum 9 pkt. z sumy punktów ze wszystkich lokalnych kryteriów wyboru 

LSR Stowarzyszenia Kraina św. Anny dot. przedsięwzięcia VII. Wzmocnienie rozwoju 
zrównoważonej przedsiębiorczości. 

 

 
 

 



Podejmowanie działalności gospodarczej 

FORMA POMOCY: Pomoc ma formę płatności zryczałtowanej na 

rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej (premii). 
 

Pomoc określona na poziomie 100% w formie premii – wypłacana w 

dwóch transzach: I transza 80% , II transza 20%  wypłacana po realizowaniu 

biznes planu. 
 

Wysokości wsparcia dla podejmowania działalności gospodarczej 

określonej w LSR: 

100 tys. zł   = w zakresie turystyki, rekreacji, produktu lokalnego 

70 tys. zł  = w zakresie innej działalności gospodarczej  

50 tys. zł  = w zakresie innej działalności gospodarczej  

Obowiązkowe: 

- utworzenie minimum 1 miejsca pracy i utrzymanie go przez 2 lata (pełen etat, 

umowa o pracę); 

- 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. 

 



Rozwijanie działalności gospodarczej 

DLA BENEFICJENTÓW PROWADZĄCYCH:  

mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo 
 

FORMA POMOCY: Pomoc ma formę refundacji. 

Podmiot ubiegający się o jej przyznanie 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; 
 

Pomoc określona na poziomie  70% - kosztów kwalifikowalnych – w przypadku 

podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 
 

Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich: 

50 tys. zł - 300 tys. zł = rozwijanie działalności gospodarczej  

(25 tys. zł bez miejsc pracy nie realizuje wskaźniki) 

Obowiązkowe: 

- utworzenie minimum 1 miejsca pracy i utrzymanie go przez 3 lata (pełen etat, 

umowa o pracę); 

- Zapewnienie trwałości operacji przez 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej 

 

 

 

 



Koszty kwalifikowalne 

1. ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwanej dalej 

„kosztami ogólnymi” (od dnia 1 stycznia 2014r. i nie więcej niż 10 % od pozostałych kosztów 

kwalifikowalnych operacji); 

2. zakupu robót budowlanych lub usług, 

3. zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakup 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, a w przypadku operacji w zakresie określonym  

w § 2 ust. 1 pkt 5 – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty, 

6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych 

do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, (nie więcej niż 30% pozostałych kosztów 

kwalifikowanych, pomniejszonych o koszty ogólne) 

7. zakup rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5 i 6, w tym materiałów, 

8. wynagrodzenie i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z praca 

pracowników beneficjenta, a także ine koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie 

odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników – w przypadku operacji w 

zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3, 

9. podatku od towarów i usług VAT, zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia 1303/2013. 

Koszty kwalifikowalne powinny być uzasadnione zakresem operacji, racjonalne,  

niezbędne do osiągniecia celu. 

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego zgodnie  

z art. 69 ust. 1 rozporządzenia 1303/2013. 

 



OPERACJI WYKLUCZONE  

ZE WSPARCIA PROW 2014-2020: 

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. 

12) Organizacji wydarzeń cyklicznych, za wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl 

wydarzeń lub specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, 

przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej 

niż jeden raz oraz poświęcone tej samej tematyce w całości lub w części,   
 

oraz zaspokajania osobistych potrzeb wnioskodawcy. 

 

 



NABÓR WNIOSKÓW 

II PÓŁROCZE 2016r.  

 

Przewidujemy przyjmowanie wniosków po dostosowaniu wewnętrznych 

procedur/ dokumentów Stowarzyszenia i uzyskaniu akcentacji ze strony 

SWO 

 

LISTOPAD /GRUDZIEŃ 2016r. 

 

Wnioski składa się w wersji papierowej. Do wniosku wersji papierowego 

należy dołączyć wersję elektroniczną na 2 płytach CD. Miejsce składania 

wniosków: wypełnione wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście 

w biurze Stowarzyszenia Kraina św. Anny: ul. Kilińskiego 1, 47-303 

Krapkowice, II piętro.  

 



Wysokość limitu środków 

w pierwszym naborze wniosków 
 

W ramach zakresu tematycznego operacji:  

 

5) Podejmowanie działalności gospodarczej:  

Limit środków 500 000,00 zł w ramach przedsięwzięcia VI. Nowa zrównoważona 

przedsiębiorczość; 

Podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje:  

Limit środków 50 000,00 zł w ramach przedsięwzięcia VI. Nowa zrównoważona 

przedsiębiorczość; 

6) Rozwijanie działalności gospodarczej:  

Limit środków 1 963 266,27 zł w ramach przedsięwzięcia VII. Wzmocnienie 

rozwoju zrównoważonej przedsiębiorczości; 

7) Podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje:  

Limit środków 50 000,00 zł – w ramach przedsięwzięcia VII. . Wzmocnienie 

rozwoju zrównoważonej przedsiębiorczości; 
 







 

 
Dziękujemy za uwagę  

i życzymy owocnej pracy  

podczas tworzenia projektów 
 

 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

ul. Kilińskiego 1, pok. 228 
47-303 Krapkowice 

tel.: +48 77 44 67 131, tel./fax: +48 77 44 67 130 
e-mail: nabory@annaland.pl 

 

Serdeczne zapraszamy na naszą stronę internetową  

www.annaland.pl 
 

 

 

 

 

 

 

                                    Wiktoria Pawliczek-Mroczek 

                                                                              Główny Specjalista ds. wdrażania LSR 

 

        


