
Przedsięwzięcia wraz z rozszerzeniem  

Sposób realizacji przedsięwzięć  

Forma działania – bezpośrednie 

powiązanie z diagnozą 
Finansowanie Grupa docelowa 

1.1.1 

Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej w 

zakresie handlu i usług konsumenckich  

Działalność dotyczy: 

 handlu detalicznego: stacjonarnego, obwoźnego, 

wysyłkowego  

 świadczenia usług konsumenckich dla mieszkańców: 

estetycznych – kosmetycznych i fryzjerskich, 

związanych ze sportem i rekreacją,  wszelkich 

biurowych, związanych z budownictwem, projektowych, 

naprawczych,  transportowych, związanych z IT, 

księgowych, medycznych i weterynaryjnych, związanych 

z opieką nad zwierzętami i ich pielęgnacją 

Z realizacji wyłączone są usługi turystyczne (gastronomia, 

miejsca noclegowe, rozrywka) i produkcja 

 

Podjęcie działalności gospodarczej, 

związanej z samozatrudnieniem oraz 

utworzeniem mikro lub małego 

przedsiębiorstwa, co przyczyni się do 

poprawy życia mieszkańców 

 Premia finansowa 100 000 zł wypłacana w dwóch transzach: 80% po podpisaniu 

umowy i 20% po zakończeniu realizacji operacji; 

 Możliwość uzyskania dofinansowania na rozwój przedsiębiorstwa po upływie 24 

miesięcy od wypłaty drugiej transzy premii do łącznej maksymalnej wartości pomocy 

w ramach PROW 2014-2020 równej 300 000 zł 

 Osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej,  mające miejsce zamieszkania na obszarze realizacji LSR, które nie 

prowadzą i w okresie 24 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku  o przyznanie 

pomocy nie prowadziły działalności gospodarczej 

Rozwinięcie działalności gospodarczej - 

mikro lub małego przedsiębiorstwa, 

związanej z utworzeniem przynajmniej 

jednego miejsca pracy, co przyczyni 

się do poprawy życia mieszkańców 

 

 Dofinansowanie do 300 000 zł, stanowiące nie więcej niż 70% poniesionych kosztów 

kwalifikowalnych operacji w formie refundacji, po zakończeniu etapu lub operacji;  

 Minimalny koszt całkowity operacji to 50 000 zł; 

 Łączna maksymalna wartość pomocy w ramach PROW 2014-2020 wynosi 300 000 zł 

 Osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, prowadząca działalność gospodarczą w formie mikro lub małego 

przedsiębiorstwa, pod adresem wpisanym do CEIDG, znajdującym się na obszarze 

realizacji LSR 

 Spółki cywilne, których wszyscy wspólnicy spełniają warunki określonej powyżej dla 

osoby fizycznej 

 Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje 

zdolność prawną, mające siedzibę na obszarze realizacji LSR 

Rozwinięcie działalności gospodarczej - 

mikro lub małego przedsiębiorstwa, 

mające na celu utrzymanie istniejącego 

miejsca pracy, co przyczyni się do 

poprawy życia mieszkańców 

 

 Dofinansowanie do 25 000 zł, stanowiące nie więcej niż 70% poniesionych kosztów 

kwalifikowalnych operacji w formie refundacji, po zakończeniu etapu lub operacji;  

 Minimalny koszt całkowity operacji to 50 000 zł; 

 Łączna maksymalna wartość pomocy w ramach PROW 2014-2020 wynosi 300 000 zł 

 Osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, prowadząca działalność gospodarczą w formie mikro lub małego 

przedsiębiorstwa, pod adresem wpisanym do CEIDG, znajdującym się na obszarze 

realizacji LSR 

 Spółki cywilne, których wszyscy wspólnicy spełniają warunki określonej powyżej dla 

osoby fizycznej 

 Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje 

zdolność prawną, mające siedzibę na obszarze realizacji LSR 

2.1.1 

Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej w 

zakresie pozyskiwania i / lub przetwarzania lokalnych 

surowców i / lub produktów 

W ramach przedsięwzięcia nie dopuszcza się pozyskiwania 

produktów rolnych. 

Dopuszcza się produkcję polegającą na przetwarzaniu 

wszelkich produktów i surowców. 

Podjęcie działalności gospodarczej 

związanej z samozatrudnieniem oraz 

utworzeniem mikro lub małego 

przedsiębiorstwa, co przyczyni się do 

większego wykorzystania lokalnych 

zasobów 

 Premia finansowa 100 000 zł wypłacana w dwóch transzach: 80% po podpisaniu 

umowy i 20% po zakończeniu realizacji operacji; 

 Możliwość uzyskania dofinansowania na rozwój przedsiębiorstwa po upływie 24 

miesięcy od wypłaty drugiej transzy premii do łącznej maksymalna wartości pomocy   

w ramach PROW 2014-2020 równej 300 000 zł 

 Osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej,  mające miejsce zamieszkania na obszarze realizacji LSR, które nie 

prowadzą i w okresie 24 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku  o przyznanie 

pomocy nie prowadziły działalności gospodarczej 

Rozwinięcie działalności gospodarczej 

mikro lub małego przedsiębiorstwa 

związanej z utworzeniem przynajmniej 

jednego miejsca pracy, co przyczyni 

się do większego wykorzystania 

lokalnych zasobów  

 

 Dofinansowanie do 300 000 zł, stanowiące nie więcej niż 70% poniesionych kosztów 

kwalifikowalnych operacji w formie refundacji, po zakończeniu etapu lub operacji;  

 Minimalny koszt całkowity operacji to 50 000 zł; 

 Łączna maksymalna wartość pomocy w ramach PROW 2014-2020 wynosi 300 000 zł 

 Osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, prowadząca działalność gospodarczą w formie mikro lub małego 

przedsiębiorstwa, pod adresem wpisanym do CEIDG, znajdującym się na obszarze 

realizacji LSR 

 Spółki cywilne, których wszyscy wspólnicy spełniają warunki określonej powyżej dla 

osoby fizycznej 

 Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje 

zdolność prawną, mające siedzibę na obszarze realizacji LSR 



Rozwinięcie działalności gospodarczej 

mikro lub małego przedsiębiorstwa 

mające na celu utrzymanie istniejącego 

miejsca pracy, co przyczyni się do 

większego wykorzystania lokalnych 

zasobów  

 Dofinansowanie do 25 000 zł, stanowiące nie więcej niż 70% poniesionych kosztów 

kwalifikowalnych operacji w formie refundacji, po zakończeniu etapu lub operacji;  

 Minimalny koszt całkowity operacji to 50 000 zł; 

 Łączna maksymalna wartość pomocy w ramach PROW 2014-2020 wynosi 300 000 zł 

 Osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, prowadząca działalność gospodarczą w formie mikro lub małego 

przedsiębiorstwa, pod adresem wpisanym do CEIDG, znajdującym się na obszarze 

realizacji LSR 

 Spółki cywilne, których wszyscy wspólnicy spełniają warunki określonej powyżej dla 

osoby fizycznej 

 Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje 

zdolność prawną, mające siedzibę na obszarze realizacji LSR 

3.1.1 

Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej w 

zakresie usług turystycznych  

Przez usługi turystyczne rozumie się komercyjne usługi: 

 noclegowe 

 gastronomiczne 

 rozrywkowe, poprawiające jakość pobytu turystów 

Podjęcie działalności gospodarczej 

związanej z samozatrudnieniem oraz 

utworzeniem mikro lub małego 

przedsiębiorstwa, co przyczyni się do 

rozwoju turystyki 

 Premia finansowa 100 000 zł wypłacana w dwóch transzach: 80% po podpisaniu 

umowy i 20% po zakończeniu realizacji operacji; 

 Możliwość uzyskania dofinansowania na rozwój przedsiębiorstwa po upływie 24 

miesięcy od wypłaty drugiej transzy premii do łącznej maksymalna wartości pomocy w 

ramach PROW 2014-2020 równej 300 000 zł 

 Osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej,  mające miejsce zamieszkania na obszarze realizacji LSR, które nie 

prowadzą i w okresie 24 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku  o przyznanie 

pomocy nie prowadziły działalności gospodarczej 

Rozwinięcie działalności gospodarczej 

mikro lub małego przedsiębiorstwa 

związanej z utworzeniem przynajmniej 

jednego miejsca pracy, co przyczyni 

się do rozwoju turystyki 

 

 Dofinansowanie do 300 000 zł, stanowiące nie więcej niż 70% poniesionych kosztów 

kwalifikowalnych operacji w formie refundacji, po zakończeniu etapu lub operacji;  

 Minimalny koszt całkowity operacji to 50 000 zł; 

 Łączna maksymalna wartość pomocy w ramach PROW 2014-2020 wynosi 300 000 zł 

 Osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, prowadząca działalność gospodarczą w formie mikro lub małego 

przedsiębiorstwa, pod adresem wpisanym do CEIDG, znajdującym się na obszarze 

realizacji LSR 

 Spółki cywilne, których wszyscy wspólnicy spełniają warunki określonej powyżej dla 

osoby fizycznej 

 Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje 

zdolność prawną, mające siedzibę na obszarze realizacji LSR 

Rozwinięcie działalności gospodarczej 

mikro lub małego przedsiębiorstwa 

mające na celu utrzymanie istniejącego 

miejsca pracy, co przyczyni się do 

rozwoju turystyki  

 Dofinansowanie do 25 000 zł, stanowiące nie więcej niż 70% poniesionych kosztów 

kwalifikowalnych operacji w formie refundacji, po zakończeniu etapu lub operacji;  

 Minimalny koszt całkowity operacji to 50 000 zł; 

 Łączna maksymalna wartość pomocy w ramach PROW 2014-2020 wynosi 300 000 zł 

 Osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, prowadząca działalność gospodarczą w formie mikro lub małego 

przedsiębiorstwa, pod adresem wpisanym do CEIDG, znajdującym się na obszarze 

realizacji LSR 

 Spółki cywilne, których wszyscy wspólnicy spełniają warunki określonej powyżej dla 

osoby fizycznej 

 Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje 

zdolność prawną, mające siedzibę na obszarze realizacji LSR 

 


