
Kto może być wnioskodawcą?
O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne ubezpieczone nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy  
w pełnym zakresie w KRUS jako rolnicy, małżonkowie rolnika lub domownicy, którzy nie ukończyli 60 roku życia.
Warunkiem koniecznym uzyskania dofinansowania jest przyznana dopłata bezpośrednia do gruntów rolnych 
wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, którego dotyczy operacja za rok poprzedzający rok złożenia wnio-
sku.

Zakres pomocy
Pomoc przyznawana jest na operację w zakresie:
1. Usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;

2. Usług dla ludności;

3. Sprzedaży hurtowej i detalicznej;

4. Rzemiosła lub rękodzielnictwa;

5. Robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;

6. Usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;

7. Usług transportowych i komunalnych;

8. Przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;

9. Magazynowania lub przechowywania towarów;

10. Wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;

11. Rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Do kosztów kwalifikowanych operacji zalicza się koszty:
1) Budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych 

oraz budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji mate-
riałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;

2) Zagospodarowania terenu;

3) Zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;

4) Zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej 
działalności nierolniczej;

5) Zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewo-
zu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą:

a) W wysokości nieprzekraczającej 75% inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji – w przypad-
ku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych,

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej



b) W wysokości nieprzekraczającej 50% inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji – w przy-
padku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia innych usług niż transportowe;

6) Rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy, 
o których mowa w pkt 1 – 5, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okre-
sie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność.

Uwaga!!
Pomoc nie obejmuje kosztów podatku VAT, nabycia nieruchomości i zakupu rzeczy używanych.

Forma i wysokość przyznanej pomocy:
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej 
jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć 
100 000 zł.
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50 % kosztów kwalifikowanych operacji.

Kiedy można złożyć wniosek?
Przewidywane terminy podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków 
o przyznanie pomocy to pierwszy i trzeci kwartał w kolejnych latach realizacji LSR.

Zgodnie z LSR preferowane do dofinansowania będą operacje dotyczące:
•	 Tworzenia nowych i modernizacji istniejących gospodarstw agroturystycznych;
•	 Tworzenia nowych lub modernizacja istniejących przedsiębiorstw świadczących usługi turystyczne;
•	 Tworzenia nowych i modernizacji istniejących przedsiębiorstw różnych branż, które chcą rozszerzyć swo-

je rynki zbytu lub wprowadzić nowe technologie;
•	 Tworzenia nowych przedsiębiorstw branży przetwórstwa rolno-spożywczego.

Realizacja przedsięwzięć powinna przyczynić się do osiągnięcia co najmniej jednego z celów szczegóło-
wych:

	(nr 1) „Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyciąganie inwestycji na obszarze 
LGD);

	(nr 3) „Zachowanie wartości kulturowych i przyrodniczych”;

	(nr 4) „Rozwój turystyki kulturowej i aktywnej, w tym agroturystyki i ekoturystyki”;

	(nr 5) „Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego i rynków zbytu produktów rolnych”.
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