
II. Dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw na rozwój firmy: 
 

Rozwój przedsiębiorczości w regionie wzmacniający potencjał istniejących firm 

i zwiększający ich konkurencyjność. 

 
 

Nazwa 

Wartość min. I maks. 

Dofinansowania oraz % 

wsparcia 

Alokacja 

konkursu 

Planowany 

termin 

naboru 

Tworzenie lub rozwój działalności 

turystycznych i kulturalno-rozrywkowych 

wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub 

naturalne obszaru LGD 

Od 25 001 z do 300 000 

zł do 70% 
1 277 334,35 zł  

II półrocze 2016 

r. 

 I półrocze 2019 

r. 

I półrocze 2020 

r. 

Rozwój działalności gospodarczej 
Od 100 000 zł do 

300 000 zł do 70% 
1 651 998,00 zł 

II półrocze 2016 

r. 

 
 

Przedsiębiorcy działający na obszarze gmin LGD „Białe Ługi” mogą pozyskać 

dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej w wysokości do 300 000 zł. Kwota 

dofinansowania nie może również przekroczyć 70% wartości netto inwestycji. 
  

Z przeprowadzonych konsultacji społecznych wynika, iż największą szansę rozwoju 

mieszkańcy widzą w poniższych branżach Wg sekcji i działów PKD 2007: 
 

–  działalność  związana  z  zakwaterowaniem  i  usługami  gastronomicznymi  (sekcja  I), 
 

- działalność związana z kulturą rozrywką i rekreacją (sekcja R, działy 90, 91, 93), 
 

- handel hurtowy i detaliczny (sekcja G), 
 

- działalność usługowa (sekcja S, dział 94).  
 
 
 
 
 
 

Pomoc na rozwój działalności gospodarczej jest przyznawana, jeżeli beneficjent: 

• Jest obywatelem państw członkowskich UE 

• Jest pełnoletni  
• Ma miejsce oznaczone adresem pod którym wykonuje działalność gospodarczą 
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się 
na obszarze wiejskim objętym LSR.  
1. Podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień 
złożenia wniosku o przyznanie  
pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 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; 



2. operacja zakłada:  
a) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie 

utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub 
spółdzielczej umowy o pracę,  
b) utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach 
realizacji operacji, do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej ;  
3. podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc 
na operację podejmowanie działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od 
dnia przyznania temu podmiotowi takiej pomocy;  
4. podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc 

na operację w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego 

produktów rolnych określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b lub w ramach poddziałania, 

wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój, o 

którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020 – 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 sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 

jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów. 
 
 

Pomoc na operację 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. 



Pomoc na operację jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, 

tj.: 

• Zakup robót budowlanych lub usług  
• Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, licencji lub 
wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych  
• Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości 

• Zakup nowych maszyn lub wyposażenia  
• Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych 
przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą  
• Zakup rzeczy innych niż wymienione w 2 powyższych punktach, w tym materiałów 

• Podatek od towarów i usług (VAT)  
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. 


