
Wdrażanie Strategii Rozwoju 
Lokalnego Kierowanego przez 
Społeczność Lokalnej Grupy 

Działania Stowarzyszenie NASZA 
KRAJNA – rozwój przedsiębiorczości 

Szkolenie dla grantobiorców 



Terminy 

• Ogłoszenie naboru: 14-02-2020 

• Początek naboru: 02-03-2020 

• Koniec naboru: 09-03-2020 

• Ocena wniosków: do 09-05-2020 



Grantobiorcy 

• mikro i małe przedsiębiorstwa, które mają 
zrejestrowaną siedzibę, oddział lub filię na 
obszarze LSR 

 



Mikroprzedsiębiorstwo 

• Mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako 
przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 
pracowników, którego roczny obrót oraz/lub 
całkowity bilans roczny nie przekracza 2 
milionów euro. 



Małe przedsiębiorstwo 

• Przedsiębiorstwo małe definiuje się jako 
przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 
pracowników, którego roczny obrót oraz/lub 
całkowity bilans roczny nie przekracza 10  
milionów euro. 

 



• Wsparcie mogą otrzymać tylko istniejące 
przedsiębiorstwa.  

• Przedsiębiorstwo istniejące na terenie LGD  
przez minimum 12 miesięcy  przed dniem 
złożenia  wniosku o powierzenie grantu. 

• Istniejące przedsiębiorstwo należy definiować, 
jako faktycznie prowadzące działalność, a nie 
wyłącznie zarejestrowane. 



NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT 
• a) Rozbudowę przedsiębiorstwa poprzez zakup 

środków trwałych  
• b) Rozszerzenie zakresu działania 

przedsiębiorstwa  
• c) Działania mające na celu dokonywanie 

zasadniczych zmian produkcji bądź procesu 
produkcyjnego, prowadzące do wprowadzania na 
rynek nowych lub ulepszonych produktów /usług 

• d) Ze wsparcia wykluczone są projekty, które 
przewidują zadania (koszty) związane z robotami 
budowlanymi 
 



Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 

70% 

Minimalny poziom wymaganego wkładu własnego 

30% 

Poziom dofinansowania projektu  

- ze środków UE  

Poziom wkładu własnego 

70% 

70% 

30% 

Maksymalna wartość dofinansowania  grantu 70 000,00 zł 

Minimalna  wartość  dofinansowania  grantu 7 000,00 zł 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych 100 000,00 zł 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych 10 000,00 zł 



Kwalifikowalność wydatków 
Za wydatki kwalifikowalne uznaje się  wydatki spełniające następujące warunki: 
 

• a) zostały poniesione po podpisaniu umowy o powierzenie grantu do 31.09.2021 r., 
• b) są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego, w tym 

przepisami regulującymi udzielanie pomocy publicznej (jeśli mają zastosowanie), 
• c) są zgodne z RPO WK-P 2014-2020 i SzOOP, 
• d) zostały uwzględnione we wniosku o powierzenie grantu, 
• e) zostały poniesione zgodnie z postanowieniami umowy o powierzenie grantu, 
• f) są niezbędne do realizacji celów projektu i zostały poniesione w związku z realizacją 

projektu, 
• g) zostały dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad 

uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, 
• h) zostały należycie udokumentowane, 
• i) zostały wykazane we wniosku o płatność zgodnie z Wytycznymi w zakresie warunków 

gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z dnia 3 
marca 2015 r., 

• j) dotyczą towarów dostarczonych lub usług wykonanych lub robót zrealizowanych, w tym 
zaliczek dla wykonawców. 



Wskaźniki 
• Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie (obowiązkowy) 

• Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 
(obowiązkowy) 

• Liczba  przedsiębiorstw  wspartych  w zakresie 
ekoinnowacji (fakultatywny) 



Wskaźniki 
• Wzrost zatrudnienia  we wspieranych 

przedsiębiorstwach (fakultatywny) 

• Liczba nowych produktów/usług 
wprowadzonych w przedsiębiorstwie 
(obowiązkowy) 

• Liczba udoskonalonych produktów/usług 
wprowadzonych w przedsiębiorstwie 
(obowiązkowy) 



De minimis 
 

 

• Całkowita kwota pomocy de minimis 
przyznanej przez państwo członkowskie 
jednemu przedsiębiorstwu nie może 
przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat 
podatkowych 



De minimis - transport 
• Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej 

przez państwo członkowskie jednemu 
przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność 
zarobkową w zakresie drogowego transportu 
towarów nie może przekroczyć 100 000 EUR w 
okresie trzech lat podatkowych 

• Pomoc de minimis nie może zostać wykorzystana 
na nabycie pojazdów przeznaczonych do 
transportu drogowego towarów. 



De minimis 
• Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej 

przez państwo członkowskie jednemu 
przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 
EUR 

• Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej 
przez państwo członkowskie jednemu 
przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność 
zarobkową w zakresie drogowego transportu 
towarów nie może przekroczyć 100 000 EUR 



De minimis - wyłączenia 
• Grupa PKD rozpoczynających się od 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 

• Grupa PKD rozpoczynających się od 01.2 Uprawa roślin wieloletnich 

• 01.30.Z Rozmnażanie roślin 

• Grupa PKD rozpoczynających się od 01.4 Chów i hodowla zwierząt 

• 01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) 

• 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach – w zakresie przygotowania ziaren kakaowych, np. 
łuskania 

• 01.70.Z Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową 

• 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych 

• 02.30Z Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych z wyłączeniem drewna 

• Dział PKD rozpoczynających się od 03 Rybactwo 

• Dział PKD rozpoczynających się od 05 Wydobywanie węgła kamiennego i węgla brunatnego (Lignitu) 

• Dział PKD rozpoczynających się od 06 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego 

• Dział PKD rozpoczynających się od 07 Górnictwo rud metali 

• 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu 

• 10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu 

• 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego  

• 10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków  



De minimis - wyłączenia 
• 10.31.Z Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków  

• 10.32. Z Produkcja soków z owoców i warzyw  

• 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw  

• 10.41.Z Produkcja olejów i pozostało tłuszczów płynnych  

• 10.42.Z Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych  

• 10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrobów serów, z wyłączeniem produkcji masła  

• 10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż  

• 10.62.Z Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych  

• 10.73.Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych - tylko tych, które 
zawierają w masie ponad 20% ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych  

• 10.81.Z Produkcja cukru 

• 10.84.Z Produkcja przypraw - w zakresie produkcji octu  

• 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nieklasyfikowana - 1 dotyczy 

podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji wyrobów z jaj, miodu i karmelu  



De minimis - wyłączenia 
• 10.91. Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich 
• 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych  
• 11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi  
• 11.02.Z Produkcja win gronowych  
• 11.03.Z Produkcja cydru i pozostałych win owocowych  
• 11.04.Z Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych  
• 13.10.D Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici - 1 dotyczy 

podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie wydobywania włókna ze słomy lnianej i 
konopnej  

• 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych - w zakresie I produkcji 
alkoholu etylowego  

• 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt -dotyczy 
podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej zboża, rzepaku lub 
wprowadzania do obrotu materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych  

• 46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin  
• 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 
• 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych - dotyczy 

podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej mleka i wyrobów 
mleczarskich  

• 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - dotyczy podmiotów zajmujących 
się działalnością w zakresie usługowego zamrażania i przechowywania produktów rolnych 



Lokalne Kryteria Wyboru 



Wniosek 



Tabele finansowe 



Stowarzyszenie NASZA KRAJNA 
ul. Jeziorna 6, 

89-400 Sępólno Krajeńskie 
 

Biuro jest czynne w dni robocze 
od 7.30 do 15.30,  I piętro 

 
Telefon: 531089577 lub 884 001 997  

 
e-mail: biuro@naszakrajna.org 

 


