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WSTęP

Środki unijne przeznaczone na pomoc w założeniu firmy na terenach wiejskich pochodzą przede 
wszystkim z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Ich wdrażaniem 
zajmują się dwie instytucje: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Lokalne Grupy 
Działania. 

W zależności od tego, czy osoba, która chce założyć działalność pozarolniczą jest ubezpieczona 
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) czy w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
(KRUS), ma inne możliwości pozyskania dotacji.

1. Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – dla osób ubezpieczonych w KRUS

Program wdrażany jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w ramach 
działania 6.2. Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach 
wiejskich.

Maksymalna kwota dofinansowania, jaką można otrzymać, wynosi 250 tys. zł, uwarunkowane to 
jest ilością stworzonych etatów pracy.

Pomoc przyznaje się na operację związaną z:
1. podejmowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej po raz pierwszy;
2. podejmowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej ponownie po upływie co najmniej 24 mie-

sięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia, poprzedzających dzień złożenia wniosku 
o przyznanie pomocy;
oraz

3. rozszerzeniem przedmiotu prowadzonej działalności pozarolniczej o rodzaj działalności określonej 
kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy podejmowany po raz pierw-
szy albo ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia wykreślenia kodu Polskiej Klasyfi-
kacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy określającego dany rodzaj działalności z Central-
nej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, poprzedzających dzień złożenia wniosku 
o przyznanie pomocy.

Jakie warunki należy spełnić, by móc ubiegać się o premię:
n trzeba być rolnikiem, jego współmałżonkiem lub domownikiem – o ile od minimum 12 miesięcy 

(licząc od dnia złożenia wniosku) obejmuje go pełne ubezpieczenie społeczne rolników.
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n gospodarstwo rolne, w którym pracuje dana osoba: znajduje się w gminie wiejskiej, miejsko-
-wiejskiej lub miejskiej, jednak nie może należeć do obszaru miast większych jak 5 tys. miesz-
kańców,

n działalność, która powstanie, nie tylko będzie znajdowała się i działała w gminie wiejskiej, 
miejsko-wiejskiej lub miejskiej, jednak nie może należeć do obszaru miast większych jak 5 
tys. mieszkańców, ale też powstanie w niej minimum jedno miejsce pracy (w tym samoza-
trudnienie)

n zostanie złożona deklaracja realizacji przedstawionego biznesplanu, nie później niż do dnia 
upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, jednak nie później niż do dnia 31 sierpnia 
2025 r.

q Beneficjent zobowiąże się do przejścia z ubezpieczenia w KRUS do ZUS:
n utworzy na podstawie umów o pracę przewidziane w biznesplanie miejsca pracy, z tym, że 

zatrudnienie powinno nastąpić:
n do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy, a utrzymanie osiągniętego przyrostu 

miejsc pracy powinno nastąpić w okresie co najmniej 2 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy,
n dokona nie później niż do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy zgłoszenia do 

ubezpieczeń społecznych na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych i pod-
legał będzie tym ubezpieczeniom co najmniej do dnia upływu terminu zobowiązania, chyba, że 
korzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 
przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212), czyli: „…Przedsiębiorca będący 
osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją 
ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakoń-
czenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczę-
cia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał 
w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres 
wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecz-
nym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może 
zrezygnować z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, przez dokonanie zgłoszenia do ubezpie-
czeń społecznych….”

n zaprzestanie podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu określonemu w przepisach 
o ubezpieczeniu społecznym rolników nie później niż do dnia złożenia wniosku o wypłatę dru-
giej raty pomocy;

Obowiązuje ocena punktowa wniosku. Większe szanse na otrzymanie premii będą mieli kan-
dydaci, którzy spełnią dodatkowe warunki i uzyskają bonusowe punkty m.in. za:
n posiadanie odpowiednich do deklarowanej działalności kwalifikacji i doświadczenia,
n młody wiek (osoby poniżej 40 r.ż.),
n innowacyjny charakter planowej działalności gospodarczej,
n wysoką stopę bezrobocia w obszarze, w którym ma być założona firma,
n powstanie większej liczby nowych miejsc pracy w wyniku założenia firmy,



Praktyczne informacje dotyczące premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej na terenach wiejskich

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2022 r.6

n wcześniejsze skorzystanie z dotacji „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu 
dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” w ramach 
PROW 2014-2020.

n nie ma wymaganego wkładu własnego do projektu;
Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyska co najmniej 4 punkty. 

Natomiast o premię nie może się ubiegać osoba, która:
n prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą w ciągu dwóch ostatnich lat,
n jest wspólnikiem spółki wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego,
n korzystała z programów PROW 2007-2013 lub 2014-2020 („Premie dla młodych rolników”, „Restruk-

turyzacja małych gospodarstw”).

Założenie jakiego typu działalności gospodarczej można sfinansować w ramach premii?
Wniosek może dotyczyć założenia firmy, której działalność mieści się w zakresie kodów Polskiej 

Klasyfikacji Działalności (PKD). W praktyce oznacza to, że środki mogą być przeznaczone na tworze-
nie zarówno firm produkcyjnych, jak i usługowych, zajmujących się transportem, handlem, budow-
nictwem, edukacją, gastronomią. Możliwości są ogromne. Pełny wykaz działalności pozarolniczych, 
które może objąć wparcie finansowe w ramach tego instrumentu, zawiera załącznik do rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje 
typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczę-
cie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2022 poz. 142), dostępne na stronie Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Forma wsparcia:
n I rata – w wysokości 80% premii – po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia 

doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem, których została wydana ww. 
decyzja; 

n II rata – w wysokości 20% premii – po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 
2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025.
Wypłata I lub II raty pomocy następuje w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o płatność 

I/II raty pomocy wraz z dokumentami ją rozliczającymi (faktury, potwierdzenia przelewów, wyma-
gane decyzje itp.). 

Koszty kwalifikowalne:
Za koszty, które mogą zostać objęte premią uznaje się te, które zostały poniesione w związku z re-

alizacją inwestycji w środki trwałe i inne związane z działalnością pozarolniczą opisaną kodem PKD, 
na realizację, których występuje się o pomoc w jednym wniosku o przyznanie pomocy.

Pomoc przyznaje się, jeżeli biznesplan zapewnia zgodność szacunkowych wartości planowanych 
inwestycji w środki trwałe z cenami rynkowymi oraz przewiduje:
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n wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe 
o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy, które zapew-
nią uzyskanie najlepszych efektów z danych nakładów, 

n zakup wyłącznie nowych maszyn, urządzeń, środków transportu oraz wyposażenia, przy czym 
planowane wydatki na zakup samochodu osobowego nie mogą stanowić więcej niż 50% kwoty 
pomocy, 

n utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy, związanego bezpośrednio z podejmowaną dzia-
łalnością pozarolniczą objętą pomocą. 

n że działalność jest dochodowa. 

Beneficjent po podpisaniu umowy i otrzymaniu dofinansowania powinien:
n prowadzić działalność, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, 

a w przypadku działalności, która wymaga wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samo-
rządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicz-
nych, co najmniej do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy;

n zrealizować biznesplan w terminie w nim przewidzianym, lecz nie później niż do dnia upływu 2 lat 
od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, jednak nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025 r., w tym:

n utworzyć przewidziane w biznesplanie miejsca pracy, z tym że zatrudnienie powinno nastąpić:
n do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy, a utrzymanie osiągniętego przyrostu 

miejsc pracy powinno nastąpić w okresie co najmniej 2 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy,
n na podstawie umów o pracę;

• zrealizować działania zawarte w zestawieniu rzeczowo-finansowym i biznesplanie;
• osiągnąć cele założone we wniosku o przyznanie pomocy;

n dokonać nie później niż do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy zgłoszenia do 
ubezpieczeń społecznych na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych i podle-
gać tym ubezpieczeniom co najmniej do dnia upływu terminu zobowiązania, o którym mowa w pkt 
1, a w przypadku gdy korzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 
2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212), podlegać tym ubezpie-
czeniom co najmniej od dnia wypłaty drugiej raty pomocy do dnia upływu terminu zobowiązania, 
o którym mowa w pkt 1;

n zaprzestać podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu określonemu w przepisach o ubez-
pieczeniu społecznym rolników nie później niż do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty 
pomocy;

Wszelkie wytyczne działania 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospo-
darczej na obszarach wiejskich, warunki i tryb przyznawania pomocy, szczegółowe informacje 
o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu 
pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach 
poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 142).
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Obecnie mamy ostatnią możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje 
typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na 
rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od dnia 28.02.2022 r. do dnia 
28.04.2022 r. – nabór na operacje związane z podejmowaniem działalności pozarolniczej (nie 
ASF).

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz biznesplanu, wzory oświadczeń, for-
mularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami ich wypełniania są udostępnione na stronie 
internetowej ARiMR www.gov.pl/arimr. Można je również otrzymać w oddziałach regionalnych 
i biurach powiatowych ARiMR.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR wła-
ściwego ze względu na miejsce zamieszkania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadziła możliwość złożenia wniosku za po-
mocą aplikacji eWoP. Zapewni to efektywną elektroniczną komunikację między beneficjentem a Agen-
cją, a także usprawni proces weryfikacji dokumentów, co w rezultacie przyspieszy wypłaty środków 
finansowych.

Portal eWoP umożliwia m.in.:
n złożenie wniosku o płatność wraz z załącznikami, a także ewentualnych korekt;
n wyświetlenie listy zapisanych i wysłanych wniosków lub korekt;
n przegląd wiadomości i powiadomień wysyłanych przez ARiMR do rolnika.

Nowe narzędzie jest czytelne i przyjazne graficznie, a korzystanie z oferowanych funkcji łatwe i in-
tuicyjne.

Do eWoP można logować się za pomocą posiadanego już loginu i hasła, które używane były dotąd 
przy korzystaniu z aplikacji eWniosekPlus czy IRZPlus.
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2. Działanie LEADER – dla osób ubezpieczonych w ZUS

LEADER to jedno z narzędzi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które cieszy się wielką po-
pularnością wśród samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, osób fizycz-
nych, kościołów.

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kiero-
wanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, 
realizowane jest przez Lokalne Grupy Działania (LGD). Za realizację działania na danym obszarze 
odpowiedzialna jest LGD, którą tworzą osoby reprezentujące lokalną społeczność wiejską. Lokalna 
grupa działania to rodzaj partnerstwa terytorialnego tworzonego najczęściej na obszarach wiejskich, 
zrzeszającego przedstawicieli lokalnych organizacji (z sektora publicznego, prywatnego i pozarządo-
wego) oraz mieszkańców danego obszaru wyznaczonego granicą gmin członkowskich. W Polsce pod-
stawą prawną funkcjonowania LGD są ustawy: o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz o stowa-
rzyszeniach. Członkami tych organizacji mogą być m.in. przedstawiciele samorządów gmin, placówek 
oświaty, kultury, parafii, organizacji i stowarzyszeń działających na danym terenie, firm, spółdzielni itp., 
a także zwykli mieszkańcy. LGD rejestrowane są w Krajowym Rejestrze Sądowym jako stowarzyszenia 
„specjalne”, posiadają statut i wybrane władze: radę, zarząd i komisję rewizyjną. 

Zadaniem Lokalnej Grupy Działania jest wypracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), a na-
stępnie wybór do realizacji tych projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia 
wyznaczonych w LSR celów. Rozwój przedsiębiorczości, w tym pomoc w tworzeniu lokalnych firm, jest 
z reguły jednym z kluczowych celów LSR.

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 100 tys. zł (aczkolwiek Lokalna Strategia Rozwoju 
danej LGD może przewidywać inną kwotę, w zależności od przyjętych ustaleń).

Pomoc przyznaje się na operację związaną z wszelką produkcją i usługami, jednak:
q Preferowane grupy docelowe – Turystyka (gastronomia, miejsca noclegowe, rekreacja, wypoczynek),
q Produkty lokalne, rzemiosło – rękodzieło, lokalne dziedzictwo (projekty przyczyniają się do promo-

wania, wytwarzania, kultywowania i promocji produktów lokalnych),
q Wdrażające technologie przyjazne środowisku/ przeciwdziałające zmianom klimatu,
q Przedsięwzięcia innowacyjne.

Pomimo szerokiego wachlarza wyboru możliwości rodzaju działalności, są jednak zastrze-
żenia. Rodzaje działalności, które nie kwalifikują się do dofinansowania:
n działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach
n górnictwo i wydobywanie
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n działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie
n przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
n wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej
n produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych
n produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych
n wyrobów farmaceutycznych
n produkcja metali
n produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli
n transport lotniczy i kolejowy
n gospodarka magazynowa

Warunki, jakie należy spełnić, by móc starać się o środki z działania LEADER są zależne od 
ustaleń w poszczególnych Lokalnych Grupach Działania. Aby je poznać:
n należy sprawdzić nazwę i dane kontaktowe LGD wyznaczonej do realizacji działania w gminie. 

Informacje na ten temat znajdują się w specjalnej bazie zamieszczonej w serwisie Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich lub w urzędzie gminy, którą zamieszkuje osoba zainteresowana. Krajowa Sieć 
Obszarów Wiejskich, działająca zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 prowadzi bazę wszystkich Lokalnych Grup Działania. Wystarczy w wyszukiwarce dostępnej 
pod adresem http://ksow.gov.pl/pl wpisać nazwę gminy, na obszarze której posiada się meldunek 
stały lub czasowy.

W bazie znajdują się dane kontaktowe oraz strona internetowa lokalnej LGD, na której znajdują się 
informacje o naborach wniosków.

Uwaga! Praktycznie każde LGD ma środki na rozwój przedsiębiorczości, ale nie każde LGD ma 
ogłoszony nabór. Czasem trzeba na taki nabór dłużej poczekać. Warto sprawdzać i regularnie dopy-
tywać u źródła.

Dotacja z Lokalnej Grupy Działania – najważniejsze wytyczne wspólne dla wszystkich Lo-
kalnych Grup Działania:
n pomoc bezzwrotna 
n warunek zobowiązujący Beneficjenta: prowadzenie działalności gospodarczej przez okres mini-

mum 2 lat od dnia wypłaty II raty płatności pod sankcją zwrotu całej otrzymanej pomocy 
n brak wsparcia pomostowego – za pieniądze z dotacji nie można zapłacić np.: ZUS-u 
n kwota dotacji – przeciętna wysokość dotacji od 50-100 tys. zł w zależności od danego LGD i jego 

zapisów w LSR.
n dofinansowanie to wypłacane jest w dwóch ratach, z których pierwsza stanowi 80%, a druga 20% 

całości.

Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach, z tym że:
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Pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli bene-
ficjent:
n złożył wniosek o wpis działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 

marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, która będzie podjęta we własnym imieniu, do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i dokonano wpisu tej działalności do 
CEIDG (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24)

n uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję o środowiskowych uwa-
runkowaniach, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji 
objętych operacją.
Druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli:

n operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem, 
n beneficjent podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz:

– zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowe-
go na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej dzia-
łalności również w przypadku, gdy korzystał z uprawnienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy 
z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212), lub 

– w przypadku zbiegu tytułu do ubezpieczeń społecznych z powodu objęcia beneficjenta obo-
wiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu zasiłku macierzyńskiego – zgłosił się do 
ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania tej działalności, lub

– utworzył co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i zatrudnił 
osobę, dla której zostało utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, lub 

– zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadko-
wego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej 
działalności i podlega tym ubezpieczeniom.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie z LGD, i jakie warunki musi spełnić? 

q Osoba fizyczna,
q Obywatel państwa członkowskiego UE,
q Osoba pełnoletnia, a miejsce zamieszkania musi znajdować się w miejscowości, która znajduje się 

na terenie działania Lokalnej Grupy Działania i ma nie więcej niż 20 tys. mieszkańców.
q Osoba zamieszkująca teren objęty Lokalną Strategią Rozwoju (meldunek stały lub czasowy przy-

najmniej na czas realizacji projektu), 
q Osoba, która nie musi być osobą bezrobotną, może być zatrudniona na umowę o pracę w innym 

zakładzie pracy,
q Osoba posiadająca numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji pro-

ducentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (do uzy-
skania we właściwej miejscowo ARiMR),

q Osoba, której nie została dotychczas przyznana pomoc w tym zakresie, a w okresie ostatnich 3 
miesięcy poprzedzających miesiąc w którym składa się wniosek o przyznanie pomocy nie można 
być wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej jako osoba prowadząca firmę.
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q Wnioskodawca nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS), osoba ubiegająca się 
o dotację z LGD nie można być ubezpieczonym w pełnym zakresie i z mocy ustawy w KRUS (wyją-
tek stanowi działalność związana z produkcją artykułów spożywczych i napojów). 

q Złożony wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej, gdzie podlega ocenie punktowej, musi 
też być zgodny tematycznie z Lokalną Strategią Rozwoju (dokument programowy według którego 
Lokalna Grupa Działania rozdysponowuje środki unijne). Oceny dokonują w danym LGD pracowni-
cy biura i przede wszystkim członkowie Rady.

q Na ilość punktów możliwych do zdobycia często ma wpływ możliwość pozyskania punktów premiu-
jących, które wynikają z tego czy:

n Wnioskodawca skorzystał z doradztwa/szkolenia w LGD, przewidzianego dla naboru,
n posiada odpowiednie do deklarowanej działalności kwalifikacje i doświadczenie,
n jest innowacyjny charakter planowej działalności gospodarczej,
n przewiduje zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych (każda LGD ma w swojej LSR określone 

grupy defawozryzowane), najczęściej są to:
•  osoby długotrwale bezrobotne (Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy co najmniej 12 miesię-

cy w przeciągu ostatnich 3 lat),
•  osoby niepełnosprawne (posiadające dokument poświadczający niepełnosprawność),
•  osoby nieposiadające kwalifikacji zawodowych,
•  kobiety bezrobotne, matki powracające na rynek pracy;
•  osoby powyżej 50 roku życia,
•  młodzież – osoby w wieku od 18 do 25 roku życia (bądź samozatrudnienie i przynależność do 

grupy defaworyzowanej) 
Osoby nie znajdujące się w powyższych grupach nadal mają możliwość otrzymania dofinan-
sowania!
•  powstanie większej liczby nowych miejsc pracy w wyniku założenia firmy,
•  wkład własny (nie jest wymagany, natomiast może być przy ocenie dodatkowo punktowany, 

w zależności od przyjętych kryteriów oceny w danym LGD)
•  ilość punktów, które zdobędzie wniosek oraz moment jego złożenia (w przypadku tej samej ilości 

punktów liczy się kolejność zgłoszeń) pozwoli na umieszczenie go na liście rankingowej. W za-
leżności od dostępnych środków w naborze wniosek jest lub nie jest wybrany do dofinansowania.

Dokładna wysokość dofinansowania ustalana jest odrębnie dla każdej Lokalnej Grupy Działania.

Koszty kwalifikowalne:
n koszty ogólne (dokumentacja, kosztorysy),
n roboty budowlane lub usługi,
n oprogramowania, licencje, patenty,
n nowe maszyny lub wyposażenia,
n zakup nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczo-

nych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
n zakupu nowych rzeczy innych niż ww, w tym materiałów, które są uzasadnione zakresem operacji, 
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niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz są racjonalne.
n podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013

Koszty niekwalifikowalne: 
n zakup samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą
n zakup budynku/działki,
n opłaty związane z kosztami bieżącymi: wynagrodzenia, ZUS, opłaty za ,,media’’, zakup materiałów 

i produktów do reprodukcji, usług, odsprzedaży i tym podobne,
n koszty inwestycji polegające na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w czę-

ści dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR
Kolejnym działaniem, na jakie można pozyskać środki w ramach PROW 2014-2020 jest rozwój 

już istniejących firm.

Poziom dofinansowania dla istniejących przedsiębiorstw wynosi do 70%, a wartość dotacji w tym 
przypadku może sięgać nawet 300 tys. złotych.

Wnioski powinny opisywać projekty związane z działalnością produkcyjną, usługową, jak 
i turystyczną (o ile działalność już jest prowadzona).

W przypadku osób prowadzących działalność musi ona zostać zarejestrowana, a składki powinny 
być odprowadzane do ZUS. Firma, która ubiega się o takie wsparcie, powinna funkcjonować co naj-
mniej rok w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku – to szansa również dla młodych firm, które funkcjo-
nują niewiele ponad rok oraz dla tych, które z różnych powodów, były czasowo zawieszone.

Poza tym musi posiadać siedzibę na terenie zrzeszonej w danym LGD gminy, a planowana inwesty-
cja również musi mieć miejsce na tym terenie.

Wymagane jest też utworzenie miejsca pracy, przynajmniej jednego, a im więcej tym lepiej dla 
oceny projektu. Ocena wniosku wygląda tak samo, jak ocena wniosku na podjęcie działalności gospo-
darczej, jest przeprowadzana na tych samych warunkach i w oparciu o podobne kryteria oceny wstęp-
nej, formalnej i merytorycznej. Trzeba pamiętać, że każde LGD ma inne warunki konkursów, kryteriów 
i inne pule środków. Wszystko to należy na bieżąco obserwować na stronie internetowej LGD, pod które 
należy gmina, w której zamieszkujemy.

Wszelkie wytyczne działania 19.2 w ramach 
PROW 2014-2020, warunki i tryb przyznawania 
pomocy, szczegółowe informacje o prawach i obo-
wiązkach beneficjentów, określa i reguluje Rozpo-
rządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
15 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przy-
znawania pomocy finansowej w ramach poddzia-
łania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo-
łeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2021 poz. 2358)
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3. Wykaz LGD funkcjonujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

1. Lokalna grupa działania „Barcja”
ul. Dworcowa 10, 11-400 Kętrzyn
Tel. + 48 571 319 770; + 48 571 319 534
E-mail: biuro@lgdbarcja.pl, https://lgdbarcja.pl/
Obszar działania LGD: Gmina Barciany, Gmina Kętrzyn, Gmina Korsze, Gmina Reszel, Gmina 
Sępopol

2. Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”
ul. Leśna 22, 12-250 orzysz
Tel./fax: + 48 87 423-85-20
E-mail: biuro@lgd.mazurskiemorze.pl, www.lgd.mazurskiemorze.pl
Obszar działania LGD: Gmina Biała Piska, Gmina Mikołajki, Gmina Mrągowo, Gmina Orzysz, Gmi-
na Piecki, Gmina Pisz, Gmina Ruciane-Nida, Gmina Sorkwity

3. Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”
ul. Pocztowa 9, 14-530 Frombork
tel./fax: + 48 55 231-12-52
e-mail: biuro.lgdpartnerstwo@o2.pl, www.lgdwysoczyzna.pl
Obszar działania LGD: Gmina Braniewo, Gmina Braniewo, Gmina Frombork, Gmina Lelkowo, 
Gmina Milejewo, Gmina Młynary, Gmina Pieniężno, Gmina Płoskinia, Gmina Tolkmicko, Gmina 
Wilczęta

4. Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto
tel./fax: + 48 89 616 00 58
e-mail: warminskizakatek@wp.pl, www.warminskizakatek.com.pl
Obszar działania LGD: Gmina Bartoszyce, Gmina Bisztynek, Gmina Dobre Miasto, Gmina Dywity, 
Gmina Górowo Iławeckie, Gmina Górowo Iławeckie, Gmina Jeziorany, Gmina Kiwity, Gmina Lidz-
bark Warmiński, Gmina Lidzbark Warmiński, Gmina Lubomino, Gmina Orneta

5. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Południowa Warmia”
ul. Mickiewicza 40, 11-010 Barczewo
Biuro terenowe
Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd
tel./fax: + 48 89 672-96-43
e-mail: lgd@poludniowawarmia.pl, www.poludniowawarmia.pl
Obszar działania LGD: Gmina Barczewo, Gmina Biskupiec, Gmina Gietrzwałd, Gmina Kolno, Gmi-
na Olsztynek, Gmina Pasym, Gmina Purda, Gmina Stawiguda
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6. Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska
ul. Biskupów Chełmińskich 1, 14-260 Lubawa
tel./fax: + 48 56 491-81-63, tel. kom.: + 48 514 154 474
e-mail: biuro@lgdziemialubawska.pl, www.lgdziemialubawska.pl
Obszar działania LGD: Gmina Biskupiec, Gmina Grodziczno, Gmina Kurzętnik, Gmina Lubawa 
(miasto), Gmina Lubawa, Gmina Nowe Miasto Lubawskie (miasto), Gmina Nowe Miasto Lubawskie, 
Gmina Rybno

7. Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki
ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta
tel./fax: + 48 89 647-57-45, tel. kom.: + 48 795 409 827; + 48 728 426 896
e-mail: leader@frrl.org.pl, www.leader.frrl.org.pl
Obszar działania LGD: Gmina Dąbrówno, Gmina Grunwald, Gmina Jonkowo, Gmina Łukta, Gmina 
Miłakowo, Gmina Morąg, Gmina Ostróda, Gmina Świątki

8. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”
Plac Wolności 2, pokój nr 1, 19-400 Olecko
tel./fax: +48 87 610-11-83
e-mail: biuro@liderwego.pl, www.liderwego.pl
Obszar działania LGD: Gmina Banie Mazurskie, Gmina Dubeninki, Gmina Ełk, Gmina Gołdap, 
Gmina Kalinowo, Gmina Kowale Oleckie, Gmina Olecko, Gmina Prostki, Gmina Stare Juchy, Gmina 
Świętajno, Gmina Wieliczki 

9. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”
Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica
tel./fax: +48 89 625-43-37, tel. kom.: +48 784 556 520
e-mail: biuro@lgdbmk.pl, www.lgdbmk.pl
Obszar działania LGD: Gmina Działdowo, Gmina Dźwierzuty, Gmina Iłowo-Osada, Gmina Jano-
wiec Kościelny, Gmina Janowo, Gmina Jedwabno, Gmina Kozłowo, Gmina Nidzica, Gmina Płośni-
ca, Gmina Rozogi, Gmina Szczytno, Gmina Świętajno, Gmina Wielbark 

10. Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg
tel./fax: +48 55 239 49 61; +48 55 643 58 45, tel. kom.: +48 602 516 830
e-mail: biuro@kanal-elblaski-lgd.pl, www.kanal-elblaski-lgd.pl
Obszar działania LGD: Gmina Elbląg, Gmina Gronowo Elbląskie, Gmina Godkowo, Gmina Iława, 
Gmina Kisielice, Gmina Małdyty, Gmina Markusy, Gmina Miłomłyn, Gmina Pasłęk, Gmina Rychli-
ki, Gmina Susz, Gmina Zalewo
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Warmińsko-Mazurski – OR14
ul. Św. Wojciecha 2, 10-038 Olsztyn
Sekretariat – tel. 89 521 09 20
faks: 89 522 98 25

BP ARiMR Powiat Bartoszycki 
ul. Kętrzyńska 43, 11-200 Bartoszyce
89 762 77 70 / 89 762 17 80

BP ARiMR Powiat Braniewski 
ul. Gdańska 10, 14-500 Braniewo
55 243 95 70 / 55 243 08 00

BP ARiMR Powiat Działdowski 
ul. Generała Hallera 28a, 13-200 Działdowo
23 697 00 50 / 23 697 35 90

BP ARiMR Powiat Elbląski 
ul. Grunwaldzka 2 82-300 Elbląg
55 231 04 10 / 55 236 64 01

BP ARiMR Powiat Ełcki 
ul. Toruńska 6a, 19-300 Ełk
87 520 70 60 / 87 621 59 70

BP ARiMR Powiat Giżycki 
Plac Grunwaldzki 9, 11-500 Giżycko
87 429 61 20 / 87 428 89 82
 
BP ARiMR Powiat Gołdapski 
ul. Konstytucji 3-go Maja 3, 19-500 Gołdap
87 621 77 80 / 87 615 48 52
 
BP ARiMR Powiat Iławski 
ul. Lubawska 3, 14-200 Iława
89 645 76 60 / 89 645 64 50
 
BP ARiMR Powiat Kętrzyński 
ul. Mazurska 18, 11-400 Kętrzyn
89 743 33 00 / 89 751 43 73

BP ARiMR Powiat Lidzbarski 
ul. Bartoszycka 9, 11-100 Lidzbark Warmiński
89 522 82 80 / 89 767 71 77
 
BP Powiat Mrągowski 
ul. Lubelska 5, 11-700 Mrągowo
89 743 33 20/ 89 741 47 08
 
BP ARiMR Powiat Nidzicki 
ul. Traugutta 4, 13-100 Nidzica
89 522 83 30 / 89 625 83 24

BP ARiMR Powiat Nowomiejski 
ul. Działyńskich 1b
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
56 491 20 20 / 56 472 40 50

BP ARiMR Powiat Olecki 
ul. Gołdapska 23 19-400 Olecko
87 520 34 80 / 87 520 73 85
 
BP ARiMR Powiat Olsztyński 
ul. Towarowa 20, 10-417 Olsztyn
89 521 09 09 / 89 521 83 21
 
BP ARiMR Powiat Ostródzki
ul. Grunwaldzka, 43 A 14-100 Ostróda
89 642 75 30 / 89 642 80 60
 
BP ARiMR Powiat Piski 
ul. 1-go Maja 4c, 12-200 Pisz
87 424 15 90 / 87 425 18 80
 
BP ARiMR Powiat Szczycieński 
ul. Lipperta 10, 12-100 Szczytno
89 621 71 20 / 89 624 88 40
 
BP ARiMR Powiat Węgorzewski 
ul. Jaracza 1, 11-600 Węgorzewo
87 427 03 10 / 87 427 50 18

4. Wykaz biur powiatowych ARiMR województwa warmińsko-mazurskiego
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Słowniczek skrótów:
PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
LGD – Lokalna Grupa Działania
LSR – Lokalna Strategia Rozwoju 
PKD – Polska Klasyfikacja Działalności  
CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Źródła/przydatne linki:
- https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-62-pomoc-na-rozpoczecie-pozarolniczej-dzialalnosci-gos

podarczej-na-obszarach-wiejskich-nie-asf
- https://ksow.pl/baza-danych/lgd-2014-2020
- https://prow.warmia.mazury.pl/rlks-na-warmii-i-mazurach/informacja-o-lgd/
- https://warmia.mazury.pl/
- https://www.gov.pl/web/arimr
- https://www.gov.pl/web/arimr/warminsko---mazurski---or14
- https://www.gov.pl/web/arimr/dokumenty-aplikacyjne22
- https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-62-pomoc-na-rozpoczecie-pozarolniczej-dzialalnosci-gos

podarczej-na-obszarach-wiejskich-nie-asf
- https://prow.warmia.mazury.pl/rlks-na-warmii-i-mazurach/informacja-o-lgd/
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n BARTOSZYCE, ul. Kętrzyńska 45A, tel. (89) 762 22 05

n BRANIEWO, ul. Kościuszki 118, tel. (55) 243 28 46

n DZIAŁDOWO, ul. Polna 6, tel. (23) 696 19 75

n ELBLĄG, ul. Nowodworska 10B, tel. (55) 235 32 36 • Pasłęk, ul. Bankowa 25, tel. (55) 248 55 04

n EŁK, ul. Zamkowa 8, tel. (87) 621 69 67

n GIŻYCKO, ul. Przemysłowa 2, tel. (87) 428 51 99

n GOŁDAP, ul. Wolności 20, tel. (87) 615 19 57

n IŁAWA, ul. Lubawska 3, tel. (89) 649 37 73 • Lubawa, ul. Gdańska 26, tel. (89) 645 24 22

n KĘTRZYN, ul. Powstańców Warszawy 1 (Budynek Społem), tel. (89) 751 30 93

n LIDZBARK WARMIŃSKI, ul. Krasickiego 1, tel. (89) 767 23 10

n MRĄGOWO, ul. Boh. Warszawy 7A/2, tel./fax (89) 741 24 51 

n NOWE MIASTO LUBAWSKIE, ul. Jagiellońska 24d, tel. (56) 474 21 88

n NIDZICA, ul. Słowackiego 17, tel. (89) 625 26 50

n OLECKO, Al. Zwycięstwa 10, tel. (87) 520 22 17

n OLSZTYN • Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. (89) 715 22 59

n OSTRÓDA, Grabin 17, tel. (89) 646 24 24 • Morąg, ul. Dworcowa 13, tel. (89) 757 47 61

n PISZ, ul. Wojska Polskiego 33, tel. (87) 423 20 33

n SZCZYTNO, ul. Józefa Narońskiego 2, tel. (89) 624 30 59

n WĘGORZEWO, Plac Wolności 1B, tel. (87) 427 12 21

Adresy Zespołów Doradców:
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