
W konkursie w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 

beneficjentem może być podmiot będący osobą fizyczną który: 

- nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie, 

chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 200 7 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 

(Dz.U.Nr 251, poz.1885 oraz z 2009 r. Nr 56, poz 489) jako produkcja artykułów spożywczych 

lub produkcja napojów, 

- w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie 

wykonywał działalności gospodarczej, 

- Wysokość wsparcia wynosi 65 000,00 zł, 

- Pomoc przyznawana jest w formie premii zryczałtowanej i wypłacana jest w dwóch transzach: 

pierwsza transza wynosi 80% przyznanej pomocy . Wniosek o płatność pierwszej transzy 

beneficjent składa w terminie 3 miesiąca od dnia zawarcia umowy, wraz 

z dokumentem potwierdzającym wpis do CEIDG, druga transza obejmuje 20% kwoty 

przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie 

z Biznesplanem oraz po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego zgłoszenie do 

ubezpieczeń emerytalno-rentowych oraz ubezpieczenia wypadkowego. Jeśli wnioskodawca 

zatrudnia dodatkową osobę wraz z wnioskiem przedkłada umowę o pracę oraz dokument 

potwierdzające zgłoszenie składek z tytułu zatrudnienia. Wniosek o płatność drugiej 

transzy należy złożyć po zakończeniu realizacji operacji. 

 

Operacja zakłada: 

- podjęcia we własnym imieniu działalności gospodarczej i jej wykonywania do dnia, w którym 

upłynie 2 lata od dnia podpisania umowy (może trwać aż do 2 lat od dnia wypłaty płatności 

końcowej w razie zawieszenia działalności) oraz : 

- zgłoszenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, 

ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie 

ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności gospodarczej i podleganie tym 

ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia podpisania umowy (może trwać aż 

do 2 lat od dnia wypłaty płatności końcowej w razie zawieszenia działalności), lub 



- utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie 

na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym 

upłynie 2 lata od dnia podpisania umowy (może trwać aż do 2 lat od dnia wypłaty płatności 

końcowej w razie zawieszenia działalności), 

- realizacja zadania nie może trwać dłużej niż 2 lata od dnia zawarcia umowy, nie później niż 

do 2024 r. 

- poddanie się kontroli w całym okresie realizacji przedsięwzięcia, beneficjent powinien 

informować o czynionych postępach instytucję, która udzieliła wsparcia oraz LGD. 

- przechowywanie dokumentów związanych z pomocą do dnia w którym upłynie 5 lat od dnia 

wypłaty płatności końcowej 

- przekazanie lub udostępnienie zarządowi województwa oraz innym uprawnionym podmiotom 

danych związanych z projektem 

- prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości. 

 

Etapy weryfikacji wniosku 

 

Złożenie wniosku 

Wnioski należy składać tylko i wyłącznie w odpowiedzi na ogłoszony konkurs  - termin 

przyjmowania wniosków 21.03.2022 r. – 04.04.2022r. Wnioski należy składać bezpośrednio w 

biurze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa”, 

Koniusza 5, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00. 

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz 

z wymaganymi załącznikami (w formie papierowej w 2 jednobrzmiących egzemplarzach oraz 

elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową). 

Formularze oraz wymagane załączniki są dostępne na stronie internetowej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.prow.malopolska.pl oraz na 

stronie internetowej LGD „ProKoPaRa” www.prokopara@wp.pl 



Za wiążącą datę wpływu wniosku uznaje się datę jego złożenia w formie papierowej 

bezpośrednio w Biurze LGD. Wniosek w tej formie powinien 

być podpisany przez wnioskodawcę/pełnomocnika/inną osobę upoważnioną. 

 

Ocena Wniosku 

Oceny i wyboru operacji dokonuje Rada LGD nie później niż 60 dni od dnia następującego po 

ostatnim dniu terminu składania wniosków w ramach danego naboru. Ocena polega na 

określeniu czy wniosek jest zgodny z lokalną strategią rozwoju, oraz z  Lokalnymi kryteriami 

wyboru operacji.  Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie 

www.prokopara@wp.pl w zakładce Nabory. 

Jeżeli wniosek spełnia cele i przedsięwzięcia strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność, co oznacza, że jest zgodny z LSR, zostaje poddany ocenie spełnienia zgodności 

z lokalnymi kryteriami. 

Aby operacja została wybrana do finansowania, w ramach kryteriów lokalnych musi otrzymać 

minimalną ilość punktów tj. 15 punktów co stanowi 60% maksymalnej ilości punktów jakie 

można uzyskać w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami. 

Jeśli operacja otrzyma odpowiednią ilość punktów i mieści się w budżecie przewidzianym 

w danym naborze, członkowie Rady podejmują decyzję w formie uchwały o wyborze operacji 

do finansowania i ustalają kwotę wsparcia. 

 Po zakończeniu wyboru operacji ,Biuro LGD przekazuje podmiotowi ubiegającemu się 

o wsparcie pisemną informację o wyniku oceny. 

Wnioski ocenione pozytywnie przekazywane są do Zarządu Województwa Małopolskiego. 

Zarząd Województwa: 

- wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do usunięcia ewentualnych 

poprawek/uzupełnień/wyjaśnień w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

wezwania. 

- informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy o odmowie przyznania pomocy- 

w przypadku gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy 

http://www.prokopara@wp.pl


- w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy informuje podmiot 

ubiegający się o przyznanie pomocy w formie pisemnej o terminie zawarcia umowy. 

 

W przypadku gdy operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu, 

o którym mowa art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r o rozwoju lokalnym z udziałem 

lokalnej społeczności, wniosek o przyznanie pomocy dotyczącej tej operacji podlega 

rozpatrzeniu dopiero wówczas, gdy okaże się, że w ramach tego limitu jest możliwe przyznanie 

pomocy na tę operację. 

 


