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Portal Funduszy Europejskich - www.funduszeeuropejskie.gov.pl 
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System informowania o Funduszach Europejskich w Internecie
Na Portalu Funduszy Europejskich znajdą się również przekierowania do stron 
wszystkich instytucji zajmujących się zarządzaniem środkami UE. Strony będą 
charakteryzowały się spójną architekturą informacji oraz jednolitą szatą graficzną. 
Będziemy się starać, aby treści na nich dostępne były odpowiednio dostosowane 
do odbiorców, prowadząc Internautów za rękę w świecie funduszy.
Gdzie szukać nowych serwisów?
Serwis Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 –
www.pois.gov.pl

Serwis Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – www.poir.gov.pl 
Serwis Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – www.popc.gov.pl 
Serwis Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – www.power.gov.pl
Serwis Programu Operacyjnego Polska Wschodnia –
www.polskawschodnia.gov.pl

Serwis Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 –
www.popt.gov.pl 

Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 –
www.ewt.gov.pl
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Strona internetowa RPO WL:

www.rpo.lubelskie.pl
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www.pife.gov.pl

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/
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Sieć 
Punktów Informacyjny Funduszy Europejskich 

w województwie lubelskim

 GPI Lublin ul. Stefczyka 3b,

tel.: 81 44 16 864, 81 44 16 865, 81 44 16 547 
kontakt@feu.lubelskie.pl

 LPI Biała Podlaska ul. Warszawska 14  
tel.: 83 343 58 44, 
bialapodlaska@feu.lubelskie.pl

 LPI Chełm pl. Niepodległości 1 
tel.: 82 565 19 21, 514 924 194 
chelm@feu.lubelskie.pl

 LPI Puławy ul. gen. Fieldorfa-Nila 18 lok. 19  
tel.: 81 88 66 126, 514 924 214 
pulawy@feu.lubelskie.pl

 LPI Zamość ul. Partyzantów 3 

tel.: 84 638 02 67, 514 923 981,      
zamosc@feu.lubelskie.pl

www.rpo.lubelskie.pl 

mailto:kontakt@feu.lubelskie.pl
mailto:bialapodlaska@feu.lubelskie.pl
mailto:chelm@feu.lubelskie.pl
mailto:pulawy@feu.lubelskie.pl
mailto:zamosc@feu.lubelskie.pl




Plan webinarium:

• Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Podejmowanie działalności gospodarczej – Lokalne Grupy Działania

• Poddziałanie 6.1: Premia dla młodych rolników ARiMR

• Poddziałanie 6.2: Premia na rozpoczęcie działalności ARiMR

• Poddziałanie 6.3: Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
na rzecz rozwoju małych gospodarstw

• Przetwórstwo i marketing produktów rolnych ARiMR
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Program Operacyjny 
Rozwój Obszarów 

Wiejskich
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Podejmowanie działalności gospodarczej
– Lokalne Grupy Działania

O pomoc może ubiegać się: osoba fizyczna,

• która: jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

• jest pełnoletnia i ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim
objętym LSR tj. na obszarze jednej z gmin członkowski LGD.

• nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w
pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą
sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja
napojów,

• w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku nie wykonywała
działalności gospodarczej tzn. nie była wpisana do CEIDG, nie
otrzymała dotychczas pomocy na operację w zakresie objętym
wnioskiem o przyznanie pomocy.
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Zakresy działalności gospodarczej, na które nie może być 
przyznana pomoc w ramach działania:

• 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
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Wysokość i forma pomocy

• Jest określona w Strategii danej LGD kwota pomocy dla projektów z zakresu 
podejmowania działalności gospodarczej i maksymalnie może wynosić 100.000 
zł (praktycznie jest to kwota od 50 do 80 tys. zł)

• Pomoc ma formę premii i jest wypłacana po podpisaniu umowy przyznania 
pomocy w dwóch transzach: 

• - pierwsza transza obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana 
jeżeli beneficjent podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, zgłosił się 
do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń 
społecznych z tytułu wykonywania tej działalności oraz uzyskał pozwolenia, 
zezwolenia i inne decyzje, 

• - druga transza obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli 
operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem a beneficjent poniósł 
koszty na działania określone we wniosku o przyznanie pomocy. 
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Jakie rodzaje kosztów są uznawane za kwalifikowalne

1. koszty ogólne (koszty przygotowania dokumentacji technicznej, sprawowania nadzoru
inwestorskiego lub autorskiego),

2. zakupu robót budowlanych lub usług,

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

4. najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

5. zakup nowych maszyn lub wyposażenia,

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

7. zakup rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5 i 6, w tym materiałów,

8. podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli zgodnie z przepisami prawa podmiot nie może w
żaden sposób odzyskać podatku VAT (aby podatek VAT był uznany za koszt kwalifikowany
beneficjent powinien uzyskać stosowną interpretację w tej kwestii z Izby Skarbowej)
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Lokalne Grupy Działania
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NAZWA LDG DANE KONTAKTOWE GMINY

Bialskopodlaska Lokalna Grupa 
Działania

Ul. Bialska 30

21-542 Leśna Podlaska ( Siedziba )

Ul. Sapieżyńska 2/15

21-500 Biała Podlaska ( Biuro )

tel./fax. 83/3433997

e-mail: biuro@blgd.eu

strona: www.blgd.eu

Biała Podlaska, Drelów,

Janów Podlaski, Kodeń,

Konstantynów,

Leśna Podlaska, Łomazy,

Międzyrzec Podlaski,

Piszczac, Rokitno,

Rossosz, Sławatycze,

Sosnówka, Terespol,

Tuczna, Wisznice, Zalesie

Lokalna Grupa Działania 
„Zapiecek”

Ul. Warszawska 35/4

21-300 Radzyń Podlaski

tel. 83 352 16 00, 

500 146 461

e-mail: biuro@lgdzapiecek.pl

strona: lgdzapiecek.pl

Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, 
Komarówka Podlaska, Radzyń 
Podlaski, Ulan Majorat, Wohyń

mailto:biuro@blgd.eu
http://www.blgd.eu/
mailto:biuro@lgdzapiecek.pl


Lokalne Grupy Działania
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NAZWA LDG DANE KONTAKTOWE GMINY

Lokalna Grupa Działania 

„Jagiellońska Przystań”

Ul. Harcerska 8

21-200 Parczew

tel. (83) 354 37 34

tel.kom. 512 030 862

e-mail: biuro@lgdparczew.pl

strona: lgdparczew.pl

Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, 

Podedwórze, Parczew, Siemień, 

Ostrów Lubelski

Lokalna Grupa Działania „Razem ku 

lepszej przyszłości”

ul. Świderska 12

21-400 Łuków

tel. 25 798 31 94

tel.kom. 797 651 179

fax: 25 798 24 39

e-mail: poczta@lgdrazem.pl

strona: lgdrazem.pl

Adamów, Krzywda, Łuków, 
Serokomla, Stanin, Stoczek 
Łukowski, Trzebieszów, 
Wojcieszków, Wola Mysłowska

mailto:biuro@lgdparczew.pl
mailto:poczta@lgdrazem.pl


Kryteria wyboru

Punktacja według kryteriów wyboru danej LGD

• Kompletność dokumentacji

• Utworzenie nowych miejsc pracy

• Grupy defaworyzowane (osoby powyżej 50 roku życia, osoby poniżej 35 roku 
życia oraz kobiety)

• Innowacyjny charakter operacji

• Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i klimatu 

• Udział wkładu własnego w realizację operacji

• Racjonalność i realność biznesplanu 

• Beneficjent korzystał z doradztwa i/lub uczestniczył w szkoleniu
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Poddziałanie 6.1: Premie dla młodych rolników (ARiMR)

• Premia w wysokości 150 000 zł płatna w II ratach:

• I rata – 80% całkowitej wartości pomocy – 120 000 zł (wniosek o płatność I raty 
składa się w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu 
pomocy);

• II rata – 20% całkowitej wartości pomocy – 30 000 zł (wniosek o płatność II raty 
składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat 
od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 
r.).

Pomoc w tym zakresie przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz.

W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do 
którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają 
wspólne czy odrębne gospodarstwa rolne.

Wnioski należy składać w Oddziałach Terenowych Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

• termin składania wniosków od 3 czerwca do 1 sierpnia 2020
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Warunki przyznawania pomocy

O premię może starać się osoba fizyczna, która m.in.:

• w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest pełnoletnia i ma nie więcej 
niż 40 lat;

• jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

• posiada kwalifikacje zawodowe wynikające z posiadanego wykształcenia albo 
wykształcenia i stażu pracy w rolnictwie, bądź zobowiąże się do ich uzupełnienia, 
z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o 
przyznaniu pomocy;

• przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w 
okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku rozpoczęła prowadzenie 
działalności rolniczej w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych 
wynoszącej co najmniej 1 ha (wyjątki dotyczące niepełnoletności lub/i 
dziedziczenia);
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• przed dniem, w którym stała się właścicielem lub weszła w posiadanie 
gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha, nie 
była posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do 
rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, nie 
wystąpiła o płatności bezpośrednie, nie wystąpiła o pomoc finansową dla 
rolników w ramach programów UE lub pomocy krajowej, nie prowadziła działu 
specjalnego produkcji rolnej;

• przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązała się do 
zrealizowania tego biznesplanu w terminie przewidzianym w biznesplanie, lecz 
nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;

• najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu 
pomocy rozpocznie jako kierujący prowadzenie gospodarstwa:

• o powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej powierzchni 
gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, a w województwach o 
niższej średniej – co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w 
gospodarstwie rolnym w województwie oraz nie większej niż 300 ha;

• którego wielkość ekonomiczna jest nie mniejsza niż 13 000 euro i nie 

większa niż 150 000 euro.
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Poddziałanie 6.2: Premia na rozpoczęcie działalności. (ARiMR)
• Premia w wysokości 150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co 

najmniej 1 miejsca pracy; 

• 200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy; 

• 250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy. 

I rata – 80% kwoty pomocy II rata – 20% kwoty pomocy

Pomoc jest przeznaczona dla:

• osoby fizycznej ubezpieczonej na podstawie przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek
rolnika lub domownik (co najmniej 12 m-cy)

• gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, ma wielkość
ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro,

• za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano
płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w
którym pracuje wnioskodawca
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Warunki uzyskania dofinansowania

• beneficjent powinien zarejestrować się w odpowiednim rejestrze lub
systemie

• zobowiązać się do podlegania ubezpieczeniu społecznemu na podstawie
przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych do dnia upływu okresu
związania celem – minim. 5 lat. Beneficjent nie będzie podlegał
ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie przepisów o
ubezpieczeniu społecznym rolników do dnia upływu okresu związania z
celem.

Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie:

Bez ASF - Nabór - październik 2020 r.*

• Wnioski należy składać w Oddziałach Terenowych Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl
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Poddziałanie 6.3: Pomoc na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej na rzecz małych gospodarstw (ARiMR)
• Premia w wysokości 60 tys. zł (jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro), 

płatna w II ratach:

• I rata – 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 tys. zł (wniosek o 
płatność I raty składa się w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o 
przyznaniu pomocy);

• II rata – 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12 tys. zł (wniosek 
o płatność II raty składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do 
dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do 
dnia 31 sierpnia 2023 r.).

Pomoc w tym zakresie przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz.

W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do 
którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają 
wspólne czy odrębne gospodarstwa rolne.

Wnioski należy składać w Oddziałach Terenowych Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

• termin składania wniosków od 31 marca do 30 czerwca 2020
24

http://www.arimr.gov.pl/


Warunki przyznawania pomocy

Premia może zostać przyznana rolnikowi, jeżeli m.in.:

• jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:

• gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha gruntów ornych, 
sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, 
gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub

• nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów 
specjalnych produkcji rolnej,

• położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wielkość 
ekonomiczna jest mniejsza niż 13 tys. euro;

• jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

• jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku;

• przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do 
jego realizacji;
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• nie przyznano mu albo przyznano, lecz nie wypłacono mu pomocy finansowej z 
powodu rezygnacji z tej pomocy, niedopełnienia przez beneficjenta warunków, z 
zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy albo zawarta 
umowa o przyznaniu pomocy, lub niezłożenia wniosku o płatność:

a) w ramach działań ,,Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw 
rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, ,,Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju'' dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w 
ramach działania ,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej'', objętych 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

b) na objęte programem operacje typu:
- "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w 
gospodarstwach rolnych" lub
- "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu 
działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników", lub
- "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na 
rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich";

• w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych, osobiście 
i na własny rachunek, działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, 
z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.
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Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
Nabór wniosków (tematyczny dla rolników) .

Wsparcie

• 50% kosztów kwalifikowanych i jednocześnie nie więcej w okresie
realizacji Programu wynosi

• 100 000 zł, w przypadku rolników lub małżonków rolników: nabór dla
rolników wykonujących lub podejmujących działalność w ramach
rolniczego handlu detalicznego (RHD) oraz nabór tematyczny PKD w
zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej dotyczącej
przetwarzania

Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji
wynosi 10 tys. zł .

Nabór wniosków - październik 2020 r

Wnioski będzie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR.
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Rolniczy handel detaliczny

Zbywanie konsumentowi finalnemu oraz do zakładów prowadzących
handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego żywności
pochodzącej w całości lub w części z własnej uprawy, hodowli lub chowu
podmiotu działającego na rynku spożywczym.

• zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z
którą kwota przychodów zwolnionych od podatku dochodowego od
osób fizycznych wzrosła do kwoty 40 000 zł rocznie. Po przekroczeniu
limitu 40 tysięcy podatek dochodowy wynosi 2%.–

• Rolniczy handel detaliczny (RHD), umożliwia rolnikowi sprzedaż żywności
wyprodukowanej i przetworzonej we własnym gospodarstwie
bezpośrednio konsumentowi (z pominięciem pośredników).

• Do prowadzenia rolniczego handlu detalicznego nie jest wymagane
uzyskanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej.

28



Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
Nabór wniosków (tematyczny dla rolników) .

Beneficjent:

- Rolnik lub domownik podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników 
w pełnym zakresie ( dotyczy rolników rozpoczynających działalność 
gospodarczą w zakresie przetwórstwa produktów rolnych)

Rolnicy – Oddziały Regionalne ARiMR 

Pierwsza publikacja listy rankingowej nie później niż w terminie 90 dni od 
zakończenia naboru wniosków Aktualizacja listy – nie rzadziej niż co 90 dni.

Szczegółowe informacje na temat poddziałania "Wsparcie inwestycji w 
przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" PROW 2014-
2020 udzielane są w Departamencie Oceny Projektów Inwestycyjnych w 
Centrali ARiMR (22) 318-47-70 i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 
00 84 https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-
2020/poddzialanie-42-wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-produktow-
rolnych-obrot-nimi-lub-ich-rozwoj.html
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Przetwórstwo i marketing produktów rolnych.

Zakres wsparcia

Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. 
koszty:

• zakupu (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń, aparatury pomiarowej,
oprogramowania, wyposażenia niezbędnego do prowadzenia
działalności

• budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego
z modernizacją

• przygotowania dokumentacji technicznej operacji

„Koszty budowlane" będą kwalifikowane wyłącznie w zakresie
niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i
urządzeń lub wyposażenia, natomiast zakup środków transportu i
używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu jest całkowicie wykluczony z

finansowania.
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Dziękuję za uwagę!


