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PROW 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

 

Gdzie? 
 

Nazwa: PROW Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność 

Instytucja pośrednicząca: Lokalne Grupy Działania 

Informacje o konkursie: Na stronach LGD – lista LGD i adresów znajduje się w załączeniu do karty programu. 

Na co? 
 

Wydatki podlegające dofinansowaniu: 

1. zakup robót i usług budowlanych i koszty ogólne z tym związane (architekci, inżynierowie, opłaty za 

konsultacje itp. – limit 10% kosztów projektu), 

2. zakup oprogramowania, patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie praw autorskich 

majątkowych lub znaków towarowych, 

3. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 

4. zakup nowych maszyn lub wyposażenia (w niektórych przypadkach używane), 

5. zakup środków transportu (z wyłączenie osobowych do 8 osób – limit 30% kosztów projektu), 

6. wynagrodzenia pracowników, 

7. podatek VAT. 

 

Dla kogo? 
 

1. Podejmowanie działalności gospodarczej –  

a. osoby fizyczne zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR LGD. 

2. Rozwijanie Działalności Gospodarczej - mikro i małe przedsiębiorstwa.  

a. osoby fizyczne prowadzące działalność na obszarze wiejskim objętym LSR LGD, 

b. osoby prawne posiadające siedzibę na obszarze LSR LGD. 

Ile? 
 

1. Podejmowanie działalności gospodarczej –  

a. Premia do 100 tys. zł.  

b. Alokacja ok. 500 tys. zł.  

 

2. Rozwijanie Działalności Gospodarczej  

a. Dotacja do 300 tys. zł. 

b. Poziom dofinansowania do 70%. 

c. Alokacja ok. 1 mln zł. 
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Kiedy? 
 

Lokalne Grupy Działania ogłaszają własne konkursy w różnych terminach. Duża część z nich realizowana 

jest w marcu – kwietniu 2017. Są także zaplanowane terminy kolejnych naborów. Harmonogramy są 

publikowane na bieżąco w LGD. 

Przykłady: 

1. Kraina Łęgów Odrzańskich: 

a. Podejmowanie działalności gospodarczej - do 27 marca 2017 r.  

b. Rozwijanie Działalności Gospodarczej – do 3 kwietnia 2017 r. 

2. Kłodzka Wstęga Sudetów 

a. Uruchamianie działalności gospodarczej w ramach programu STARTUP na START – II półrocze 

2017,  I półrocze 2018 r oraz II półrocze 2018 r. 

b. Rozwijanie innowacyjnej działalności gospodarczej – I półrocze 2018 r. 

 

Kryteria 
 

Kryteria są definiowane precyzyjnie na poziomie LGD. Ważnym elementem jest zgodność projektów z Lokalną 

Strategią Rozwoju. 

 

Inne wymagania 

1. Podejmowania działalności gospodarczej 

a) Wnioskodawca nie podlega KRUS. 

b) Projekt zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy (etatu) i utrzymanie go przez 3 lata od 

płatności końcowej – dotyczy osób prawnych. 

 

2. Rozwijanie działalności gospodarczej  

a) Utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy (etatu) i utrzymanie go przez 3 lata od płatności 

końcowej. 


