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Kto może ubiegać się o 

dofinansowanie ? 
O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, 
osoba prawna, wspólnik spółki cywilnej, 
spółki prawa handlowego: 

• który jest obywatelem państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, 

• który jest pełnoletni , 

• który ma miejsce zamieszkania w 
miejscowości należącej do obszaru 
działania LGD tj. Gmin: Baćkowice, 
Brody, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów i 
Waśniów 

 
2 



 

• w przypadku podmiotów innych niż podmioty podejmujące lub wykonujące 
działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych 
lub leśnictwa, ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do gminy: 

– wiejskiej lub 
– miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub 
– miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, 
• w przypadku podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność 

gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, 
ma miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich, to jest w miejscowości należącej 
do gminy: 

– wiejskiej lub 
– miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub 
– miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców; 
 
•  której, w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie 

pomocy, nie przyznano pomocy inwestycyjnej w ramach działania „Wsparcie oraz 
promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” objętego Programem 
Operacyjnym „Kapitał Ludzki, 2007–2013”. 
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Poziom dofinansowania 

• 50% kosztów kwalifikowalnych 

poniesionych przez beneficjenta 

podlega refundacji,  

 

• 300 tyś złotych – tyle może wynieść 

pomoc dla jednego beneficjenta w 

okresie realizacji PROW na lata 2007-

2013 
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Na co może zostać przyznana 

pomoc ? 
Pomoc może być przyznana na operację obejmującą 
wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub 
prowadzeniem działalności nierolniczej, jeśli m.in.: 

• operacja jest uzasadniona ekonomicznie, 

• operacja spełnia wymagania wynikające z 
obowiązujących przepisów prawa, które mają do niej 
zastosowanie, 

• działalność, której dotyczy operacja, zarejestrowana jest 
w miejscowości należącej do obszaru działania LGD tj. 
Gmin: Baćkowice, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów i 
Waśniów 

• inwestycje związane z budową, remontem, 
wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości 
objętych operacją, dotyczą nieruchomości położonych w 
ww. miejscowościach, 
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• operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia w 
ramach podjętej albo rozwijanej działalności 
nierolniczej, 

 

• operacja nie jest finansowana z udziałem innych 
środków publicznych, 

 

• realizacja operacji nie została rozpoczęta przed 
dniem w którym został złożony Wniosek o 
przyznanie o pomocy (Uwaga: koszty 
poniesione przed dniem zawarcia Umowy 
ponoszone są na wyłączne ryzyko 
wnioskodawcy, co oznacza, że w przypadku 
odmowy przyznania pomocy, tj. nie podpisania 
Umowy, wnioskodawcy nie będzie przysługiwać 
roszczenie o zwrot poniesionych kosztów). 

 

6 



Rodzaje działalności objętej 

wsparciem 
• usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, 

• usług dla ludności, 

• sprzedaży hurtowej i detalicznej, 

• rzemiosła lub rękodzielnictwa, 

• robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, 

• usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i 
wypoczynkiem, w tym wynajmowania pokoi oraz sprzedaży posiłków 
domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem 
turystów w gospodarstwie rolnym, 

• usług transportowych, 

• usług komunalnych, 

• przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, 

• magazynowania lub przechowywania towarów, 

• wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, 

• rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. 

 

Szczegółowy wykaz działalności zawarty jest w Załączniku do 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w 
ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzdsiębiorstw” z dnia 17 
października 2007 r. z późniejszymi zmianami. 7 



Wdrażanie Działania „Różnicowanie w 
kierunku działalności nierolniczej” zostało 
przewidziane w: 

• Przedsięwzięciu IV Wieś świętokrzyska 
aktywna gospodarczo 

• Przedsięwzięciu V Kraina Sacrum i 
Profanum 

 

Lokalnej Strategii Rozwoju 

Kryteria wynikające z Lokalnej 
Strategii Rozwoju 
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Przedsięwzięcie IV Wieś świętokrzyska 

aktywna gospodarczo 

• Finansowane będą operacje osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, które 
przyczynią się do: tworzenia nowych miejsc pracy lub podniesienia jakości 
świadczonych usług lub zwiększenia wydajności i efektywności pracy.  

• Priorytetowo traktowane będą operacje służące wdrożeniu technologii 
informatycznych przez ww. podmioty.  

• W przypadku operacji dotyczących remontu, budowy, modernizacji, przebudowy 
obiektów handlowych, noclegowych, gastronomicznych dofinansowane będą tylko 
i wyłącznie takie, w których po realizacji operacji wystrój zewnętrzny i wewnętrzny 
wykorzystywać lub nawiązywać będzie do lokalnych zasobów kulturowych lub 
historycznych lub przyrodniczych.  

• W przypadku operacji dotyczących bazy noclegowej wsparcie finansowe będzie 
udzielane tylko takim podmiotom prowadzącym obiekty, w których jedna łazienka i 
ubikacja po realizacji operacji przypadać będzie co najwyżej na dwa pokoje 
gościnne i na każdym poziomie budynku będzie przynajmniej jedna łazienka i 
ubikacja.   
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Przedsięwzięcie V  

Kraina Sacrum i Profanum 

• Dofinansowywane będą tylko i wyłącznie operacje, które spełnią jeden z 
poniższych warunków:  

• a) wnioskodawcą jest osoba fizyczna lub prawna podejmująca swą działalność w 
branży turystycznej, dotyczącej wzmocnienia istniejących lub wprowadzenia 
nowych produktów lub usług turystycznych w miejscowościach leżących na Szlaku 
Przygody, która wraz ze złożeniem wniosku o dofinansowanie swojej operacji złoży 
pisemne oświadczenie – zobowiązanie o przystąpieniu do Programu 
Lojalnościowego Szlak Przygody,  

• b) wnioskodawcą będzie podmiot będący partnerem Programu Lojalnościowego 
Szlak Przygody.  

 

• W przypadku operacji dotyczących bazy noclegowej wsparcie finansowe będzie 
udzielane tylko takim podmiotom prowadzącym obiekty, w których jedna łazienka i 
ubikacja po realizacji operacji przypadać będzie co najwyżej na dwa pokoje 
gościnne i na każdym poziomie budynku będzie przynajmniej jedna łazienka i 
ubikacja.  

10 



Jakie rodzaje kosztów są 

uznane za kwalifikowalne? 
Zakres kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w 
ramach  omawianego działania obejmuje koszty: 

 

1. budowy, przebudowy lub remontu połączonego z 
modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz 
z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i 
utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki; 

 

Proste inwestycje odtworzeniowe w ramach PROW 2007-2013 nie są 
kwalifikującymi się wydatkami. Inwestycje, których celem jest odtworzenie 
zdekapitalizowanego majątku trwałego np. wymiana skorodowanego pokrycia 
dachowego budynku na nowe pokrycie blachą, są inwestycjami 
odtworzeniowymi. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane remont, to 
wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych 
innych niż użyto w stanie pierwotnym. Tak więc zwykły remont obiektów 
budowlanych, jako inwestycja odtworzeniowa, nawet jeżeli zastosowano inne 
materiały budowlane, nie może być kosztem kwalifikowalnym. 
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Koszt operacji polegającej na wymianie pokrycia dachowego mógłby 
być kosztem kwalifikowalnym w sytuacji, gdy np. poza wymianą 
pokrycia dachowego na budynku tym planuje się modernizację 
(przebudowę) w postaci: wykonania ocieplenia dachu z pianki 
poliuretanowej, wydzielenia pomieszczeń służących celom operacji lub 
zakupu i montażu urządzeń wentylacji budynku lub inną inwestycję 
towarzyszącą, która wprowadza element modernizacji w odniesieniu 
do danego obiektu budowlanego.  
 
W przypadku inwestycji budowlanych zawierających odniesienie do 
pojęcia „remont połączony z modernizacją” należy mieć na uwadze, że 
dokumenty towarzyszące inwestycji (projekt budowlany, kosztorysy, 
rysunki charakterystyczne itd.) powinny wykazywać, że inwestycja nosi 
znamiona „modernizacji”. Ustalenie, czy roboty budowlane stanowią 
remont połączony z modernizacją, odnoszą się do całego obiektu 
budowlanego (a nie tylko do elementu obiektu budowlanego), co 
oznacza, że obiekt zawierający elementy „modernizacji” może być w 
całości zaliczony do kosztów kwalifikowalnych. Wszelkie inwestycje 
polegające na wykonaniu nowych, nieistniejących dotychczas 
składników lub elementów, głównie w sferze aktywów trwałych, są 
inwestycjami nieodtworzeniowymi. 
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Kwalifikowalne koszty 

 

2. nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z 

modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z 

zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji 

materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki; 

W przypadku działalności polegającej na wynajmowaniu pokoi oraz 
sprzedaży posiłków domowych lub świadczeniu innych usług 
związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym pokoje 
gościnne (noclegowe) muszą znajdować się w budynku mieszkalnym. 
Natomiast pomieszczenia do wspólnego korzystania wyłącznie przez 
turystów np. siłownia, sala bilardowa, jadalnia, sala kominkowa mogą 
mieścić się również w budynku niemieszkalnym.  
 
Koszty kwalifikowalne operacji związane z częściami wspólnymi 
budynku mieszkalnego (np. dach, elewacja) należy wyliczyć 
proporcjonalnie do powierzchni przeznaczonej na prowadzenie 
działalności związanej np. z pobytem turystów (pokoje gościnne, 
pomieszczenia wspólne dla turystów). Należy wyznaczyć całkowity 
koszt operacji, a następnie ustalić procentowy udział powierzchni 
przeznaczonej wyłącznie do użytku gości. Po przemnożeniu tych 
wielkości otrzymamy kwalifikowalną część kosztów operacji.  13 



Kwalifikowalne koszty 

 

2. nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z 

modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z 

zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji 

materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki; 

Zwracamy uwagę, że kosztem kwalifikowalnym mogą być roboty budowlane 
wykonywane w istniejących budynkach mieszkalnych. Z powyższego względu 
dokończenie budowy budynku mieszkalnego nie może być kosztem 
kwalifikowalnym. Częstym przypadkiem jest występowanie Wnioskodawców 
przykładowo, o pomoc finansową, na wykonanie posadzki i dokończenie 
pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym w oparciu o pozwolenie na 
budowę budynku mieszkalnego. Należy podkreślić, że kosztem 
kwalifikowalnym może być: przebudowa, nadbudowa lub remont połączony z 
modernizacją istniejących budynków mieszkalnych, tj. takich, które zostały 
wykonane zgodnie z projektem budowlanym, a wszystkie roboty budowlane 
w tym budynku zostały zakończone zgodnie z tym projektem (budynek 
posiada posadzki, dach, wszystkie wymagane instalacje itd.). Możliwe jest, że 
budynek został przekazany do użytkowania przed zakończeniem wszystkich 
robót budowlanych w oparciu o decyzję warunkową przekazania do 
użytkowania. Również w takim przypadku, Wnioskodawca powinien wcześniej 
dokończyć roboty budowlane w takim budynku mieszkalnym, a dopiero 
później występować z wnioskiem o przyznanie pomocy na roboty budowlane, 
które zostaną wykonane w oparciu o odrębne zgłoszenie lub odrębną decyzję 
o pozwoleniu na budowę.  
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Kwalifikowalne koszty 

 

2. nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z 

modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z 

zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji 

materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki; 

• Koszty wykonania robót budowlanych w zakresie określonym w 
rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w istniejących 
budynkach mieszkalnych, które w wyniku realizacji robót budowlanych 
stają się budynkami niemieszkalnymi, zalicza się w całości lub części) 
do kosztów kwalifikowalnych.  

 
• Koszty rozbudowy budynku mieszkalnego, który w wyniku realizacji 
robót budowlanych stanie się budynkiem niemieszkalnym lub 
budynkiem mieszkalnym z częścią usługową, nie stanowią kosztów 
kwalifikowalnych. Również koszty planowanej nadbudowy nad 
planowaną rozbudową (np. wykonanie pomieszczeń dla turystów nad 
planowaną rozbudową budynku mieszkalnego) nie mogą być kosztem 
kwalifikowalnym.  
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Jakie rodzaje kosztów są 

uznane za kwalifikowalne? 
Zakres kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w 
ramach  omawianego działania obejmuje koszty: 

 

3. zagospodarowania terenu; 

4. zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i 
sprzętu; - zakup rzeczy nowych 

5. zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania 
służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej 
działalności nierolniczej 

 

Do kosztów, o których mowa w pkt 1-5, zalicza się także 
koszty transportu do miejsca realizacji operacji 
materiałów służących realizacji operacji oraz maszyn, 
urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych 
operacją oraz koszty ich montażu. 
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6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu 
samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej 
niż 8 osób (łącznie z kierowcą), z tym, że w przypadku 
pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep: 

a. w wysokości nieprzekraczającej trzykrotności pozostałych 
inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w 
przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia 
wyłącznie usług transportowych, 

b. w wysokości nieprzekraczającej równowartości pozostałych 
inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w 
przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia 
innych usług niż usługi transportowe; 

 

Z możliwości wsparcia wykluczony jest zakup pojazdów 
przeznaczonych do drogowego transportu towarowego, na 
działalność sklasyfikowaną w ramach kodu PKD 49.41.Z 
Transport drogowy towarów 

 

7. rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, 
nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy, o których 
mowa w pkt 4 i 6, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy 
na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie 
później niż do dnia złożenia Wniosku o płatność ostateczną. 
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Do kosztów kwalifikowalnych zaliczyć można koszty ogólne 
związane z przygotowaniem i realizacją operacji, tj.: 

 

 przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w 
szczególności: 

o kosztorysów, 

o projektów architektonicznych lub budowlanych, 

o ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, 

o dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, 

o wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości, 

o projektów technologicznych; 

 opłat za patenty lub licencje, 

 sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego 
oraz koszty związane z kierowaniem robotami 
budowlanymi. 

 

w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów 
kwalifikowalnych. 
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Jakie koszty nie mogą zostać 

uznane za kwalifikowalne ? 
Zakres kosztów kwalifikowalnych nie obejmuje 

m.in.: 

• budowy budynków mieszkalnych, 

• zakupu rzeczy używanych, 

• zakupu samochodów osobowych 
przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób 
(łącznie z kierowcą), 

• podatku od towarów i usług (VAT), 

• finansowania poprzez leasing zakupu sprzętu 
komputerowego i oprogramowania służącego 
wsparciu podejmowanej lub rozwijanej 
działalności nierolniczej. 
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Zaliczki 

Beneficjenci mają możliwość korzystania z zaliczek na 
realizacje operacji w wysokości 50% kwoty pomocy 

 

Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie 
dodatkowego zabezpieczenia właściwego 
wydatkowania zaliczek w postaci gwarancji bankowej 
lub równoważnej gwarancji, odpowiadającej 110% 
kwoty zaliczki. Gwarancja taka powinna być 
wystawiona na czas określony, tj. powinna obejmować 
okres co najmniej o 4 miesiące dłuższy od 
planowanego terminu zakończenia realizacji operacji, 
tj. złożenia wniosku o płatność ostateczną. 
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Trwałość projektu 

5-cio letni okres trwałości projektu liczony od dnia przyznania pomocy 
dotyczy:  

• Osiągnięcia i zachowania celu, 
• Sposobu lub miejsca prowadzenia dziłalności, 
• Przenoszenia własności, (za zgodą Agencji możliwa jest zmiana 

własności na rzecz podmiotu, który spełni warunki przyznania i 
wypłaty pomocy i przyjmie zobowiązania dotyczące beneficjenta) 

• Umożliwienie przeprowadzenia kontroli, 
• Informowania Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na 

wykonanie umowy, 
 

5-cio letni okres trwałości liczony od dnia dokonania płatności 
ostatecznej dotyczy: 

• Przechowywania dokumentacji 
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Procedura naboru wniosków 

• Nabór wniosków od 13 grudnia 2013 do 
10 stycznia 2014 r. 

• Do 21 dni od zakończenia naboru może 
trwać procedura oceny projektów. W tym 
czasie LGD ocenia i sporządza listę 
ocenionych projektów, ustalając ich 
kolejność według liczby uzyskanych 
punktów w ramach tej oceny, i 
przekazuje ją wnioskodawcom, 
informując ich na piśmie. 
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Procedury cd 

• W terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął 
termin składania wniosków o przyznanie 
pomocy na projekty, LGD sporządza listę 
projektów wybranych i niewybranych do 
realizacji, informuje wnioskodawców i 
przekazuje ją do ARiMR. 

• 4 miesiące – taki czas wg rozporządzenie ma 
ARiMR na rozpatrzenie wniosku, który o 
wyniku informuje wnioskodawcę. 

• Ok. 7-miu miesięcy trwa procedura oceny 
wniosku o czym należy pamiętać podczas 
przygotowania projektu. 
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Procedury cd 

• zakończenie realizacji operacji i złożenie 
wniosku o płatność ostateczną, w każdym z 
wymienionych powyżej przypadków, musi 
nastąpić nie później niż do dnia  

 

    30 kwietnia 2015 roku. 
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Źródła informacji 

Strony internetowe: 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

www.lgd-srws.pl  
W zakładce  Konkursy/PROW 2007-2013/ Ogłoszone konkursy 

Lub: Lokalna Grupa Działania/Różnicowanie 

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego 

Biuro PROW 

www.prow.sbrr.pl 

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

www.arimr.gov.pl 

Bezpłatna infolinia 0 800 38 00 84 
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Ul. Rakowska 5,  

26-025 Łagów 

 

Tel: 41 30 74 938 

E-mail: biuro@lgd-srws.pl ; 
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