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PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

60 000,00 zł  

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE  
• pełnoletni obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej,  

• mieszkaniec obszaru wiejskiego objętego Strategią Rozwoju Lokalnego - gminy: Chełm, Sawin, Siedliszcze, Rejowiec, 
Rejowiec Fabryczny miasto i gmina (do wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie o zameldowaniu) 

• posiadacz numeru identyfikacyjnego producenta nadanego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji 
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, (numer nadaje Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)  

• osoba niepodlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje 
działalność gospodarczą określoną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów, 

• w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie wnioskodawca nie wykonywał działalności 
gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców 

 

PROJEKT W ZAKRESIE PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MUSI SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE 
KRYTERIA: 
• zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. - Prawo przedsiębiorców i jej wykonywanie przez łącznie co najmniej 2 lata w okresie od dnia zawarcia umowy 
do dnia, w którym upływają 2 lata od wypłaty płatności końcowej, oraz  

• zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie 
przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom 
przez łącznie co najmniej 2 lata w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata od wypłaty 
płatności końcowej, lub  

• 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 przez łącznie co najmniej 2 lata w okresie od dnia zawarcia 
umowy do dnia, w którym upływają 2 lata od wypłaty płatności końcowej;  

• projekt, który obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR;  

• inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością 
wnioskodawcy 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;  

• jest uzasadniony ekonomicznie i będzie realizowany zgodnie z biznesplanem; biznesplan jest racjonalny i uzasadniony, 
w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych 
kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na dofinansowanie projektu,;  

• koszty projektu nie są współfinansowane z innych środków publicznych;  

• minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 60 tys. złotych.  

 
JAKIE KOSZTY MOŻNA PONOSIĆ W RAMACH DOFINANSOWANIA 

• 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), 

• zakupu robót budowlanych lub usług,  

• zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie 
autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,  

• zakupu nowych maszyn, wyposażenia, materiałów, surowców itp. niezbędnych do realizacji projektu 

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

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

• które są uzasadnione zakresem projektu, racjonalne i niezbędne do rozpoczęcia działalności,  
 
WYPŁATA ŚRODKÓW 
Premia wypłacana jest w dwóch transzach – 
I transza: 48 tys. zł w terminie do 30 dni po złożeniu wniosku o wypłatę transzy 
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UWAGA: przed złożeniem wniosku o wypłatę I transzy należy dokonać wpisu działalności gospodarczej w CEiDG, dokonując 
wpisu można zaznaczyć, że data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej będzie późniejsza, np. o 3 miesiące. Przed 
wypłatą I transzy niezbędne jest także ostatecznej decyzji środowiskowej jeżeli charakter operacji tego wymaga.   
II transza: 12 tys. zł – po zrealizowaniu całej inwestycji (po poniesieniu 100% zaplanowanych wydatków). 
UWAGA: przed złożeniem wniosku o wypłatę II transzy biznesplan musi być zrealizowany w całości, szczególnie w zakresie 
rzeczowo – finansowym, beneficjent podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz zgłosił się do ubezpieczenia 
emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń 
społecznych z tytułu wykonywania działalności gospodarczej również w przypadku gdy korzystał z tzw. ulgi na start – zgłosił się 
do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania działalności LUB utworzył co najmniej jedno miejsce pracy na pełny etat.   
 
Wniosek o płatność pierwszej transzy pomocy beneficjent składa w terminie  do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a 
wniosek o płatność drugiej transzy - 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 w dniu 30 czerwca 2024r. 
 
ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA 

▪ 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 ( co najmniej od dnia podpisania umowy) 

▪ zgłoszenie 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  

▪ 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,  

▪ osiągnięcia wskaźników realizacji celu operacji w określonym terminie, 
▪ niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych zgodnie z warunkami przyznania 

pomocy;  
▪ przechowywania 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.  
Pomoc ma charakter pomocy de minimis. 

 
 
WYKLUCZENIA 
Pomoc nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem operacji 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. 
 
Wniosek o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio do LGD, w terminie wskazanym w ogłoszeniu (nie krótszym 
niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni).  
Postępowanie w sprawie o przyznanie pomocy prowadzi Zarząd Województwa Lubelskiego. 

 
Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach 
oceny prowadzonej przez Radę LGD z zastosowaniem kryteriów wyboru operacji określonych w LSR 
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i wskazanych w ogłoszeniu. Dokumentacja konkursowa, w tym wzór wniosku i biznesplanu 
udostępniono na stronie www.promenadas12.pl.  
 
 
 
 

Pracownicy biura LGD świadczą bezpłatne usługi doradcze w zakresie przygotowania wniosku 

o przyznanie pomocy i biznesplanu.  

W celu uzgodnienia terminu konsultacji należy skontaktować się telefonicznie z biurem LGD 

Tel. 82 5663 474  
 

 
 

 

http://www.promenadas12.pl/

