
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY 

– PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ
II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności 

gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”



Legislacja UE

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego

i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz

uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwane dalej

Rozporządzeniem 1303/2013

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013

z dnia 17.12.2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, zwane dalej

Rozporządzeniem 1305/2013



Legislacja krajowa

 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na

lata 2014 – 2020 (Dz.U. 2021 poz. 182) zwaną dalej Ustawą EFRROW

 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej

społeczności (Dz.U. 2019 poz. 1167), zwaną dalej Ustawą RLKS

 Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej

(Dz.U. 2018 poz. 719), zwaną dalej Ustawą o finansowaniu wspólnej polityki

rolnej

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września

2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy

finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz.U. 2020 poz.

1555, zwane dalej Rozporządzeniem



Informacje ogólne – od czego zacząć?

 Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie pomocy należy zapoznać się z

zasadami przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność, opisanymi w szczególności w Programie

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, aktach prawnych oraz

instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

 Wniosek sporządza się na formularzu udostępnionym na stronach:

 https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-

2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-

rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 http://www.lgdzielonyszlak.pl/formularze-s5846

(II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności

gospodarczej)

 Do wniosku dołącza się dokumenty zgodnie z listą załączników.

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html
http://www.lgdzielonyszlak.pl/formularze-s5846


Jak wypełniać wniosek?

 Wniosek należy wypełnić elektronicznie i wydrukować LUB wypełnić odręcznie
w sposób czytelny (drukowane litery) i trwały.

 W sytuacji, gdy pole we wniosku nie dotyczy podmiotu ubiegającego się
o przyznanie pomocy – należy wstawić kreskę, a w przypadku danych
liczbowych należy wstawić wartość 0,00, chyba że w instrukcji podano
inaczej.

 Jeżeli zakres informacji nie mieści się w wyznaczonych do tego tabelach
i rubrykach, dane te należy załączyć na dodatkowych kartkach ze
wskazaniem, której części dotyczą oraz adnotacją na wniosku, że dana
rubryka/tabela została dołączona. Dodatkowe strony należy podpisać,
opatrzyć datą i dołączyć do wniosku za pomocą zszywacza.

Przed złożeniem wniosku należy upewnić się:

1. Czy wniosek został podpisany w wyznaczonych do tego miejscach?

2. Czy wniosek został wypełniony we wszystkich wymaganych polach?

3. Czy zostały załączone wszystkie załączniki? (zgodnie z sekcją B.IV Informacja
o załącznikach)



Złożenie wniosku o przyznanie pomocy

Wniosek należy złożyć zgodnie z informacjami zawartymi w ogłoszeniu, tj.:

 W wersji papierowej wraz z załącznikami oraz w wersji elektronicznej
- dwa egzemplarze;

 Bezpośrednio, tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę wyznaczoną do
reprezentacji (wnioski nadsyłane pocztą lub faksem nie będą uwzględniane);

 W terminie wskazanym w ogłoszeniu upublicznionym na stronie internetowej LGD ,
w siedzibie Biura LGD „ZSNM” Czerwonka Włościańska 38,
06 – 232 Czerwonka

 Jeżeli wniosek składany jest bezpośrednio i nie występują przyczyny związane z
ochroną zdrowia lub życia człowieka - złożenie wniosku potwierdza pracownik
Biura LGD pieczęcią wpływu na pierwszej stronie wniosku o przyznanie pomocy.

 Jeżeli jednak występują w/w przyczyny i nie jest możliwe otrzymanie
potwierdzenia złożenia wniosku o przyznanie pomocy na jego kopii, pracownik
Biura LGD na adres mailowy Wnioskodawcy, który ten wskazał we wniosku o
przyznanie pomocy, wysyła skan pierwszej strony wniosku.



Wypełnianie wniosku 

o przyznanie pomocy 

– krok po kroku



Sekcja A. Informacje dotyczące

wyboru operacji do finansowania

Uwaga! Sekcję A wypełnia pracownik

Stowarzyszenia LGD, nie Wnioskodawca!



W polu 1.1 należy 

wpisać numer 

identyfikacyjny nadany 

przez Agencję 

Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa 

zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 18 

stycznia 2003 r. o 

krajowym systemie 

ewidencji 

producentów, 

ewidencji gospodarstw 

rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie 

płatności.

NIP i REGON 

należy podać, 

jeżeli w 

przeszłości 

(dłużej niż 2 

lata od dnia 

złożenia 

wniosku) 

podmiot 

ubiegający się o 

przyznanie 

pomocy 

prowadził 

działalność 

gospodarczą i 

zaprzestał jej 

wykonywania. 

Dane osobowe podmiotu 

składającego wniosek 

o przyznanie pomocy.

Zaznaczyć 

właściwe.

Sekcja B. Informacje dotyczące podmiotu ubiegającego

się o przyznanie pomocy oraz operacji



Kod PKD – należy podać kod PKD, w 

ramach którego podmiot zamierza 

podjąć działalność gospodarczą. W 

przypadku, gdy planowana działalność 

będzie obejmowała więcej niż jedną 

podklasę, należy podać główną, z którą 

związana będzie operacja.

Adres podmiotu – tj. adres 

zamieszkania, miejsce w którym 

podmiot przebywa z zamiarem stałego 

pobytu (adres ma być zgodny z adresem 

wynikającym z innych dokumentów 

potwierdzających zamieszkiwanie na 

obszarze LSR).

Wypełnić jeżeli jest inny 

niż adres zamieszkania 

oraz w sytuacji, gdy 

podmiot wyznaczył 

pełnomocnika (wskazać 

adres pełnomocnika).



W imieniu Wnioskodawcy może występować pełnomocnik, któremu Wnioskodawca

udzieli stosownego pełnomocnictwa. Dane pełnomocnika muszą być zgodnie z

załączonym do wniosku pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo musi być sporządzone

w formie pisemnej oraz określać w swojej treści rodzaj czynności, do których

pełnomocnik jest umocowany. Własnoręczność podpisu w pełnomocnictwie musi

zostać potwierdzona przez notariusza.

Należy wskazać osobę uprawnioną do kontaktu z UM i podać wymagane dane.

Nie ma wymogów określających, kogo można uprawnić do kontaktu.



Pobudzanie i rozwój przedsiębiorczości mieszkańców 

Zielonego Szlaku Niziny Mazowieckiej

Wsparcie osób zakładających działalność gospodarczą 

ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych

Nowe inicjatywy gospodarcze źródłem rozwoju gospodarczego 

obszaru Zielonego Szlaku Niziny Mazowieckiej

Cel ogólny, cel 

szczegółowy i nazwę 

przedsięwzięcia 

należy przepisać z 

ogłoszenia o naborze 

wniosków nr 1/2021.



I. Jak realizacja operacji przyczyni się do realizacji celów określonych w Lokalnej

Strategii Rozwoju? (Cele w poprzednim punkcie)

II. Uzasadnienie z kryteriami – konkretne kryteria z uzasadnieniem w jaki sposób

Wnioskodawca się w nie wpisuje, np.
1. Ukierunkowanie na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku

pracy – Wnioskodawca jest osobą bezrobotną od 2015 r. co potwierdza załączone zaświadczenie z

Powiatowego Urzędu Pracy

2. Ukierunkowanie na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych zdefiniowanych w LSR –

Wnioskodawca jest osobą powyżej 50 r.ż.

3. Liczba nowoutworzonych miejsc pracy – Wnioskodawca deklaruje utworzenie dodatkowego miejsca

pracy w wymiarze 0,5 etatu w okresie 1 roku od rozliczenia operacji

Należy wpisać tytuł pod jakim będzie realizowana operacja. Powinien być zwięzły

oraz odzwierciedlać rodzaj i zakres planowanej operacji.

Należy opisać planowaną operację w taki sposób, aby możliwa była weryfikacja

planowanych do osiągnięcia celów w odniesieniu do rezultatów.

Opis operacji powinien być zwięzły.

Należy uzasadnić możliwość osiągnięcia celu poprzez zakładany zakres i czas

realizacji operacji w kontekście przyjętych nakładów.

Po co realizacja operacji? Na czym będzie polegać operacja? W jakim przedziale

czasowym operacja będzie realizowana? W jaki sposób operacja osiągnie

zaplanowany cel? W jaki sposób operacja zrealizuje swój zakres?



Należy sformułować cel operacji, jaki stawia sobie podmiot planujący realizację

operacji – jakie efekty podmiot zamierza osiągnąć poprzez realizację operacji?

Nie należy przepisywać celów określonych w PROW na lata 2014 – 2020 oraz w

LSR.

Cel nie może zawierać zakresu rzeczowego.

Przykład:

Utworzenie nowej działalności gospodarczej w branży fryzjerskiej na obszarze

LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”

Cel musi być:

 Konkretny – jasno określony, także pod względem efektów,

 Mierzalny – możliwy do weryfikacji mierzalnymi wskaźnikami,

 Adekwatny – odnoszący się do obszaru podejmowanej działalności oraz odpowiadający zakładanym

rezultatom operacji,

 Realny do osiągnięcia – możliwy do wykonania przy dostępnych zasobach,

 Określony w czasie – sformułowany w taki sposób, aby przy uwzględnieniu ewentualnych ryzyk

osiągnięcie celu było możliwe w planowanym okresie realizacji operacji.



Liczba zrealizowanych operacji polegających 

na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa
1 szt.

Np. sprawozdanie z realizacji 

operacji, dokumentacja ZUS

Np. sprawozdanie z realizacji 

operacji, dokumentacja ZUS
Minimum 

1 !

Utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy jest obowiązkowe!



Jeżeli lokalizacja 

nie jest 

oznaczona nazwą 

ulicy oraz/lub 

numerem lokalu 

należy wpisać 

numer działki 

ewidencyjnej w 

polu 7.8.

Jeżeli operacja 

będzie 

realizowana w 

kilku 

lokalizacjach 

należy wskazać je 

na dodatkowych 

stronach wniosku.

Należy wskazać dane teleadresowe 

dotyczące planowanej realizacji – m.in. 

dot. konkretnej nieruchomości roboty 

budowlane, wyposażenie 

nieruchomości, zakup maszyn 

wykorzystywanych w konkretnej 

lokalizacji.

Jeżeli realizacja operacji obejmuje 

inne miejsce 

przechowywania/garażowania 

(np. sprzętu/maszyn) należy zaznaczyć 

TAK w pkt 7.13 oraz wskazać to miejsce 

w pkt 7.1.1-7.1.10.



Pkt 8 należy wypełnić, jeżeli operacja będzie trwale związana z nieruchomością – tj. operacja dotyczy budowy,

przebudowy, odbudowy, remontu połączonego z modernizacją, zagospodarowania terenu, zakupu maszyn, sprzętu i

urządzeń wymagających posadowienia.

Należy określić położenie 

działki ewidencyjnej. Jeżeli 

operacja będzie realizowana 

na kilku działkach w tym 

samym województwie, 

powiecie i gminie wystarczy 

w kolejnych wierszach 

wpisać j.w.

Należy wpisać dane zgodne z 

wypisem z ewidencji 

gruntów i budynków wraz z 

podaniem nazwy i numeru 

obrębu ewidencyjnego oraz 

numeru działki 

ewidencyjnej.

Należy wpisać powierzchnię działki zajętej pod operację (np. jeżeli budynek, w którym będzie 

realizowana operacja zajmuje 150 m2 na działce o powierzchni 400 m2 wpisujemy: „budynek 

zajmuje 150 m2”) oraz numer elektronicznej księgi wieczystej (składa się z czteroznakowego 

kodu wydziału, właściwego numeru księgi wieczystej oraz cyfry kontrolnej).

Jeżeli w księdze wieczystej brakuje wymaganych informacji, Wnioskodawca musi dołączyć do 

wniosku dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.



Ustalając termin zakończenia realizacji operacji należy wziąć pod uwagę czas potrzebny LGD na dokonanie wyboru

operacji, sporządzenie dokumentacji związanej z wyborem i przekazanie jej do właściwego UM oraz czas potrzebny UM na

rozpatrzenie wniosku od dnia wpływu do UM przekazanego przez LGD wniosku, a także czas niezbędny na realizację

operacji i uzyskanie odpowiednich zaświadczeń, pozwoleń, opinii, itp.

Złożenie dwóch 

wniosków o płatność 

jest obligatoryjne!

WoP – I transza:

• Złożenie wniosku o płatność dla pierwszej transzy 

pomocy następuje w terminie 3 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy.

• Na etapie złożenia WoP I transzy  podmiot będzie 

zobowiązany do złożenia pozwoleń, zezwoleń i 

innych decyzji i dokumentów, których uzyskanie, 

bądź zgłoszenie będzie wymagane przez odrębne 

przepisy do realizacji inwestycji objętych 

operacją. Urząd Marszałkowski na etapie oceny 

wniosku o płatność może żądać niezałączonych do 

wniosku o płatność decyzji/zezwoleń/pozwoleń, 

jeżeli stwierdzi, że są one konieczne. 

WoP – II transza:

• Złożenie wniosku o płatność dla pierwszej transzy 

pomocy następuje po spełnieniu warunków jej 

wypłaty określonych w umowie, lecz nie później 

niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie 

później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.

• Na etapie złożenia WoP II transzy podmiot będzie 

zobowiązany do złożenia prawomocnych 

(ostatecznych) decyzji i dokumentów. 



Pomoc na realizację operacji 

jest przyznawana, jeżeli:

Operacja jest uzasadniona 

ekonomicznie i będzie 

realizowana zgodnie 

z biznesplanem,

Realizacja operacji nie jest 

możliwa bez udziału środków 

publicznych.

W pkt 10 wnioskodawca określa 

możliwość realizacji inwestycji 

bez udziału środków 

publicznych. Na podstawie tych 

informacji UM będzie dokonywał 

oceny możliwości operacji bez 

udziału środków publicznych, 

tzw. efektu deadweight (EDW).

Wzór na obliczenie EDW

𝑬𝑫𝑾 =
𝑵𝑫𝑾

𝑵𝑪

×
𝒕𝑪

𝒕𝑪+𝒕𝑫𝑾
× 𝟏𝟎𝟎%

Jeżeli EDW jest mniejsze niż 100% to znaczy, że wnioskodawca nie zrealizuje operacji samodzielnie, bez udziału środków

publicznych – UM może przyznać pomoc

Jeżeli EDW jest większe niż 100% to znaczy, że wystąpił efekt deadweight i wnioskodawca jest

w stanie zrealizować operację samodzielnie, bez udziału środków publicznych – UM może odmówić przyznania pomocy



Efekt deadweight – przykład

Jan Kowalski składa wniosek o przyznanie pomocy na realizację operacji „XYZ” w zakresie podjęcia nowej

działalności gospodarczej. Wartość kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi 50 000,00 zł. Nakłady finansowe,

jakie Pan Kowalski mógłby ponieść bez dofinansowania to 10 000,00 zł.

Realizacja operacji, zgodnie z opisem operacji, ma trwać 8 miesięcy. Jeżeli Pan Kowalski nie otrzymałaby

dofinansowania – czas realizacji operacji będzie trwać 24 miesiące.

Czy operacja ma szansę na uzyskanie dofinansowania?

Dane:

NC = 50 000,00 zł

NDW = 10 000,00 

tC = 8 miesiące

TDW = 24 miesiące

𝐸𝐷𝑊 =
10000,00

50000,00
×

8

8 + 24
× 100% = 0,2 × 0,25 × 100% = 5,0%

EDW jest mniejsze niż 100% to znaczy, że wnioskodawca nie zrealizuje operacji samodzielnie – UM może przyznać pomoc na realizację operacji.

Realizacja operacji „XYZ” nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

𝑬𝑫𝑾 =
𝑵
𝑫𝑾

𝑵
𝑪

×
𝒕
𝑪

𝒕
𝑪
+𝒕𝑫𝑾

× 𝟏𝟎𝟎%



Do wniosku załącza się załączniki zgodnie z powyższym wykazem.



Załączniki – informacje ogólne
 W odniesieniu do poszczególnych załączników wskazanych w formularzu wniosku należy, w

odpowiednim polu, wstawić z listy rozwijalnej TAK albo ND oraz w polu Liczba załączników
należy wpisać liczbę dokumentów załączonych przez podmiot.

 Zgodnie z treścią Ogłoszenia o naborze może być konieczne złożenie wraz z wnioskiem
dodatkowych dokumentów niezbędnych LGD do oceny zgodności operacji z LSR oraz
dokonania wyboru operacji, np. informacje dotyczące zgodności z lokalnymi kryteriami
wyboru lub przewidywane wskaźniki oddziaływania operacji czy grupy docelowe, itp.
Dokumenty te nie będą stanowiły załączników do wniosku (nie należy ich wykazywać w części
B.IV.C wniosku, tj. Inne załączniki dotyczące operacji), a więc nie będą podlegały weryfikacji
przez podmiot wdrażający.

 Kopie dokumentów, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem
przez pracownika LGD, UM lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w
sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

 Dokumenty sporządzone na formularzach udostępnionych przez UM muszą być w
wyznaczonych do tego miejscach opatrzone datą oraz podpisane przez podmiot albo
pełnomocnika. Podpisy muszą być czytelne lub może być przystawiona pieczęć imienna i
złożona parafa.

 W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć wykonane przez
tłumacza przysięgłego tłumaczenie danego dokumentu na język polski.



A. Załączniki dotyczące podmiotu 

ubiegającego się o przyznanie pomocy 

i operacji



1. Dokument tożsamości (kopia)

 Do wniosku należy załączyć kopię ważnego dokumentu tożsamości – dowodu 

osobistego.

 Kopia ta może być zanonimizowana w zakresie danych zbędnych w procesie 

weryfikacji (tj. nazwisko rodowe, imiona rodziców, podpis, miejsce 

urodzenia, organ wydający dokument).

 Załącznik jest obowiązkowy!



2. Dokumenty potwierdzające zamieszkanie 

na obszarze wiejskim objętym LSR – oryginał 

lub kopia 
 Należy przedstawić:

 Pierwszą stronę zeznania podatkowego za ostatni rok rozliczeniowy (tj. 2020), 
zawierającą adres zamieszkania wraz z:

 Potwierdzeniem złożenia zeznania w Urzędzie Skarbowym – pieczęć wpływu,

 Urzędowym poświadczeniem odbioru (UPO) – wydruk z systemu e-Deklaracje Ministerstwa 
Finansów,

 Zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego potwierdzającego fakt złożenia zeznania.

LUB

 Wystawione na podmiot i jego adres zamieszkania dokumenty zobowiązaniowe 
(rachunki, faktury, decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości).

 Kopie mogą być zanonimizowane w zakresie danych zbędnych w procesie 
weryfikacji (tj. innych niż adres zamieszkania i dane identyfikacyjne 
podmiotu).



3. Zaświadczenie wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem 

złożenia wniosku przez: 

3.1 KRUS o niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych 

(oryginał) LUB

3.2 ZUS potwierdzające fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu 

w pełnym zakresie (oryginał)
 Podmiot może podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i

w pełnym zakresie tylko i wyłącznie w przypadku realizacji operacji

polegającej na podejmowaniu działalności gospodarczej sklasyfikowanej w

przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie

Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja artykułów spożywczych

lub produkcja napojów.

Ważne: nie jest wykluczone ubieganie się o wsparcie podmiotów ubezpieczonych

w KRUS w pełnym zakresie na ich wniosek.

 Przedkładane zaświadczenie z ZUS musi wskazywać fakt podlegania

ubezpieczeniu w pełnym zakresie w dniu składania wniosku (nie musi

zawierać informacji o zapłacie składek za ten okres).

Ważne: załącznik ten, ma na celu potwierdzenie, że podmiot nie podlega

ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie.



4.1 Decyzja o wpisie producenta do ewidencji producentów (kopia)

4.2 Zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym w 

ewidencji producentów (kopia) 

4.3 Wniosek o wpis do ewidencji producentów (kopia)

 Należy wpisać numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 stycznia 2003 r. o
krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

 Jeżeli podmiot nie posiada nadanego numeru identyfikacyjnego, należy wypełnić i
złożyć odpowiedni wniosek we właściwym Biurze Powiatowym Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 W przypadku, gdy podmiotem jest małżonek rolnika lub współposiadacz
gospodarstwa rolnego, którzy wyrazili pisemną zgodę na nadanie numeru
identyfikacyjnego ich małżonkowi lub współposiadaczowi, w polu tym należy
wpisać numer identyfikacyjny nadany temu małżonkowi/współposiadaczowi i nie
należy występować o nadanie nowego numeru – wystarczy zgoda współmałżonka
na korzystanie z numeru identyfikacyjnego.

 W sytuacji, gdy podmiot nie posiada numeru identyfikacyjnego - pole należy
pozostawić niewypełnione, a wraz z wnioskiem należy złożyć Wniosek o wpis do
ewidencji producentów (EP) w przypadku, gdy wniosek o nadanie numeru
identyfikacyjnego został złożony we wcześniejszym terminie, a podmiot, do chwili
złożenia wniosku, nie otrzymał wymaganego numeru.



5. Dokumenty potwierdzające posiadanie 

tytułu prawnego do nieruchomości – załącznik 

obowiązkowy w przypadku, gdy realizacja 

operacji obejmuje zadania trwale związane z 

nieruchomością (oryginał lub kopia)
 Załącznik jest konieczny w przypadku, gdy planowana w ramach realizacji operacji 

inwestycja jest trwale związana z nieruchomością (tj. budowa, przebudowa, 
remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie terenu, zakup sprzętu, 
maszyn i urządzeń wymagających posadowienia).

 Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny może być:
 Odpis z ksiąg wieczystych, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem 

wniosku, lub 
 Odpis aktu notarialnego wraz z kopią wniosku o wpis do księgi wieczystej (kopia wniosku 

powinna zawierać czytelne potwierdzenie jego złożenia w sądzie), lub 
 Prawomocne orzeczenie sądu wraz z kopią wniosku o wpis do księgi wieczystej (kopia 

wniosku powinna zawierać czytelne potwierdzenie jego złożenia w sądzie), lub 
 Ostateczna decyzja administracyjna wraz z kopią wniosku o wpis do księgi wieczystej 

(kopia wniosku powinna zawierać czytelne potwierdzenie jego złożenia w sądzie), 
 Wypis z ewidencji gruntów i budynków wydawany przez Powiatowy Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed złożeniem wniosku. 



6. Oświadczenie właściciela/ współwłaściciela/ 

posiadacza/ współposiadacza nieruchomości 

(oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym 

przez UM) 

 Zgoda na realizację operacji jest wymagana, w przypadku, gdy planowana
inwestycja jest trwale związana z nieruchomością, a dana nieruchomość
znajduje się w posiadaniu zależnym lub jest przedmiotem współwłasności.

 W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności
oświadczenie powinno zostać złożone oddzielnie przez każdego
współwłaściciela.

 W przypadku, gdy właścicielem nieruchomości jest wspólnota (np. gruntowa)
dopuszczalne jest złożenie jednego oświadczenia z podpisami wszystkich
uprawnionych współwłaścicieli (na jednym formularzu).

 W przypadku, gdy z dokumentów potwierdzających nabycie spadku wynika, że
uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, podmiot
do wniosku powinien dołączyć oświadczenia pozostałych spadkobierców, że
wyrażają zgodę na realizację operacji.



7. Biznesplan (oryginał sporządzony na 

formularzu udostępnionym przez UM) 

 Załącznik obowiązkowy!

 Należy sporządzić go w oparciu o dokument „Informacje pomocnicze przy 

wypełnianiu biznesplanu”.

 Należy pamiętać o podpisaniu biznesplanu i opatrzeniu go datą złożenia.



8. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o 

przyznanie pomocy o nie uzyskaniu pomocy 

de minimis (oryginał sporządzony na 

formularzu udostępnionym przez UM) 

 Należy dołączyć, jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w okresie 

obejmującym bieżący rok podatkowy i dwa poprzedzające go lata podatkowe 

nie uzyskał pomocy publicznej przyznawanej zgodnie z zasadą de minimis.

Aby sprawdzić, czy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, otrzymał we 

wspomnianym okresie pomoc de minimis należy wejść na stronę internetową 

https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary wpisać NIP, zaznaczyć 

wyszukiwania dotyczące ostatnich 3 lat i wyłącznie pomocy de minimis, a 

następnie wygenerować raport.

https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary


9.1 Informacja podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o 

uzyskanej pomocy de minimis (oryginał sporządzony na formularzu 

udostępnionym przez UM)

9.2 Zaświadczenie(-a) o pomocy de minimis lub Zaświadczenie(-a) o 

pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie podmiot 

ubiegający się o przyznanie pomocy otrzymał w roku, w którym ubiega 

się o pomoc oraz w okresie 2 poprzedzających go lat (kopia)

 Istnieje obowiązek przedstawia każdej informacji o uzyskanej pomocy de minimis
w bieżącym rok podatkowy i dwa poprzedzające go lata podatkowe ostatnich 3 lat
podatkowych.

 Pomoc udzielana w ramach operacji posiada status pomocy de minimis.

 Zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1407/2013 na jedno przedsiębiorstwo
(zdefiniowane ww. rozporządzeniem) maksymalna wartość pomocy de minimis
(wraz z wnioskowaną) w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz dwa
poprzedzające go lata podatkowe wynosi:

 100 000 euro, jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi (lub będzie prowadzić) działalność w
zakresie drogowego transportu towarów,

 200 000 euro, w przypadku pozostałych rodzajów działalności.

 Jeżeli w okresie ostatnich 3 lat podatkowych podmiot uzyskał pomoc de minimis,
musi załączyć do wniosku o przyznanie pomocy zaświadczenia z odpowiednich
instytucji o otrzymanej pomocy de minimis.



10. Formularz informacji przedstawianych 

przy ubieganiu się o pomoc de minimis

(oryginał)
 Formularz należy przygotować w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 1 do

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego

rozporządzenia w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot

ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010, Nr. 53 poz. 311, z późn.

zm.).

 Załącznik jest obowiązkowy!



11. Pełnomocnictwo, jeżeli zostało 

udzielone (oryginał lub kopia)

 Jeżeli Wnioskodawcę będzie reprezentował w kontaktach z Urzędem 

Marszałkowskim pełnomocnik, do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo.

 Pełnomocnictwo musi:

 Być sporządzone w formie pisemnej,

 Określać w swojej treści rodzaj czynności, do których umocowany jest 

pełnomocnik.

 W pełnomocnictwie własnoręczność podpisów musi zostać zatwierdzona przez 

notariusza.



12. Dokumenty uzasadniające przyjęty poziom planowanych 

do poniesienia kosztów - w przypadku dostaw, usług, robót 

budowlanych, które nie są powszechnie dostępne (oryginał 

lub kopia)

 Należy złożyć w przypadku planowanych do poniesienia wydatków w zakresie

dostaw, usług, robót budowlanych, które nie są powszechnie dostępne.

Wówczas należy dołączyć np. wydruki z Internetu, kopie stron katalogów,

pisemne informacje (np. oferty) od dealerów, itd.

 Rodzaj dokumentów powinien być zgodny ze źródłem pozyskania informacji o

cenie wskazanej w części 7.1 Biznesplanu.

 Wszelkie dokumenty stanowiące wydruki ze stron internetowych, broszury,

katalogi powinny być parafowane przez podmiot.



B. Załączniki dotyczące robót 

budowlanych 



B 1. Kosztorys inwestorski (oryginał lub kopia)

 W przypadku, gdy operacja obejmuje roboty budowlane do wniosku załącza

się kosztorys inwestorski. Kosztorys inwestorski powinien zawierać elementy

niezbędne do zweryfikowania racjonalności kosztów jednostkowych

planowanych do wykonania robót budowlanych.

 Nie jest wymagane, aby kosztorys został sporządzony zgodnie z

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389), jednak musi spełniać

wymagania wymienione w § 7 w/w rozporządzenia.



B.2. Mapy lub szkice sytuacyjne oraz rysunki 

charakterystyczne dotyczące umiejscowienia 

operacji - w przypadku, gdy projekt budowlany nie 

jest przedkładany (oryginał lub kopia)

 Szkice powinny pozwolić na identyfikację zakresu planowanych do wykonania
prac, określić miejsca realizacji operacji i planowanych robót oraz umożliwić
sprawdzenie przedmiaru robót. Szkice sytuacyjne oraz rysunki
charakterystyczne podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy może
skopiować z projektu budowlanego.

 W przypadku, gdy do realizacji robót budowlanych nie jest wymagane
opracowanie projektu budowlanego, podmiot ubiegający się o przyznanie
pomocy powinien wraz z wnioskiem dostarczyć opis zakresu planowanych do
wykonania robót oraz rysunki zawierające charakterystyczne wymiary
(długość, szerokość, wysokość), na podstawie których możliwe będzie
określenie lokalizacji robót i weryfikacja przedmiaru. Dotyczy to szczególnie
sytuacji, gdy planowany jest przykładowo remont połączony z modernizacją
pomieszczeń, budynków, itp. W takiej sytuacji podmiot ubiegający się o
przyznanie pomocy może wykonać te rysunki samodzielnie, lecz może być
poproszony o uzupełnienie rysunków o niezbędne wymiary i opisy.



C. Inne załączniki dotyczące operacji



 Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy może wpisać oraz załączyć do

wniosku załączniki, które w jego opinii są niezbędne pracownikowi UM do

oceny wniosku, a których nie wyszczególniono w sekcji IV A oraz B. W pole

RAZEM należy wpisać sumę załączników załączonych do wniosku (IV A, B oraz

C).

 W innych załącznikach mają się znaleźć:

 Oświadczenie o zgodności wersji papierowej i elektronicznej;

 Klauzula RODO.



Oświadczenia podmiotu ubiegającego się 

o przyznanie pomocy

 Należy wpisać wnioskowaną kwotę pomocy finansowej (odpowiadającą kwocie 

premii wskazanej przez LGD w ogłoszeniu o naborze wniosków – 50 tys. zł).

 Wniosek należy opatrzeć datą i własnoręcznym podpisem.



Umowa o przyznaniu pomocy



Postanowienia ogólne
1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji operacji: ……… (tytuł operacji), której zakres rzeczowy i

finansowy określono w biznesplanie, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

2. Realizowana przez Beneficjenta operacja, o której mowa w ust. 1, prowadzi do osiągnięcia celu
szczegółowego głównego dla poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

3. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: ……… poprzez następujące wskaźniki
jego realizacji:

Pozostałe wskaźniki

4. Operacja zostanie zrealizowana w: ……… (województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, miejscowość,
ulica, nr domu, nr lokalu) na działkach ewidencyjnych określonych w załączniku nr 2 do umowy.

5. Operacja zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później
niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

Lp. Wskaźnik Wartość docelowa 

wskaźnika

Jednostka miary 

wskaźnika

Sposób pomiaru

1. Liczba utworzonych miejsc pracy Pełne etaty 

średnioroczne

Lp. Wskaźnik Wartość docelowa 

wskaźnika

Jednostka miary 

wskaźnika

Sposób pomiaru

1. Liczba zrealizowanych operacji 

polegających na utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa



Postanowienia ogólne
Realizacja operacji obejmuje: 

1) realizację biznesplanu, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy oraz
udokumentowanie jego realizacji;

2) zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i
ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń
społecznych z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, o którym mowa w § 5
pkt 4 do dnia złożenia wniosku o płatność pierwszej transzy pomocy, a w
przypadku gdy beneficjent korzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1
ustawy prawo przedsiębiorców do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej transzy
pomocy; 7)

3) utworzenie miejsc(a) pracy, o których mowa w § 5 pkt 6 do dnia złożenia wniosku
o płatność drugiej transzy pomocy;1)7)8)9)

4) osiągnięcie celu operacji oraz wskaźników jego realizacji określonych w ust. 3 do
dnia złożenia wniosku o płatność drugiej transzy pomocy, a gdy został wezwany do
usunięcia braków w tym wniosku – nie później niż w terminie 14 dni od dnia
doręczenia tego wezwania, z zastrzeżeniem zachowania terminów na zakończenie
realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność drugiej transzy pomocy
wskazanych w § 8 ust. 2 pkt 5.



Zobowiązania Beneficjenta
1) Realizacja operacji zgodnie z biznesplanem, stanowiącym załącznik do umowy,

2) Podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy prawo
przedsiębiorców;

3) Zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na
podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności LUB zgłoszenie
się do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywanej działalności oraz utworzenie miejsca pracy dla
osoby zatrudnionej (jeżeli Wnioskodawca we wniosku o przyznanie pomocy zadeklaruje że utworzy miejsce
pracy dla osoby z grupy defaworyzowanej – musi się z tego wywiązać

4) Niefinansowanie operacji z innych środków publicznych zgodnie z warunkami przyznania pomocy;

5) Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego,

6) Informowanie i rozpowszechnianie informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami
Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020,

7) Spełnianie warunków przyznania pomocy do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej transzy pomocy;

8) Spełnianie powyższych warunki przez okres co najmniej 2 lat, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w
którym upływają 2 lata od dnia wypłaty przez Agencję drugiej transzy pomocy

9) Przekazywania i udostępnianie Zarządowi Województwa, LGD oraz innym uprawnionym podmiotom danych
związanych z operacją, w terminie wynikającym z wezwania do przekazania tych danych.

10) Do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty przez Agencję drugiej transzy pomocy: dokumentowanie
realizacji operacji i przechowywanie dokumentacji; umożliwianie przedstawicielom Instytucji Zarządzającej
oraz innym instytucjom przeprowadzanie kontroli, badań i ewaluacji projektu



Transze pomocy

Pomoc będzie przekazana w dwóch transzach:

1) pierwsza transza w wysokości 40 000,00 zł, co stanowi 80% kwoty pomocy,

2) druga transza w wysokości 10 000,00 zł, co stanowi 20% kwoty pomocy.



Terminy złożenia wniosku o płatność

Beneficjent składa w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o płatność wraz z

wymaganymi dokumentami niezbędnymi do wypłaty środków finansowych z

tytułu pomocy, potwierdzającymi spełnienie warunków wypłaty pomocy, których

wykaz zawiera formularz wniosku o płatność, w następujących terminach:

1) wniosek o płatność pierwszej transzy pomocy: w terminie 3 miesięcy od dnia

zawarcia umowy

2) wniosek o płatność drugiej transzy pomocy: po spełnieniu warunków wypłaty

drugiej transzy, jednak nie później niż w terminie 2 lat od dnia zawarcia

umowy i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.



Wypłata pomocy
Agencja wypłaca środki finansowe z tytułu pierwszej transzy pomocy, jeżeli Beneficjent: 

1) podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą; 

2) dokonał zgłoszenia działalności gospodarczej do rejestru CEIDG; 

3) dokonał zgłoszenia działalności gospodarczej do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 43 ustawy prawo 
przedsiębiorców; 

4) zgłosił się do ubezpieczeń społecznych, chyba że korzysta z uprawnienia ulga na start; 

5) uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji 
inwestycji objętych operacją; 

6) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie; 

7) złożył wniosek o płatność w wymaganym terminie. 

Agencja wypłaca środki finansowe z tytułu drugiej transzy pomocy, jeżeli Beneficjent: 

1) zrealizował operację zgodnie z biznesplanem, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy i utworzył miejsca pracy;

2) zgłosił się do ubezpieczeń społecznych, w przypadku gdy korzystał z uprawnienia ulga na start;

3) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie; 

4) udokumentował zrealizowanie operacji; 

5) złożył wniosek o płatność drugiej transzy pomocy nie później niż w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż w 
dniu 31 grudnia 2022 r.

W przypadku, gdy Beneficjent nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 lub 2 lub zostały naruszone warunki 
przyznania pomocy, Zarząd Województwa odmawia wypłaty całości pomocy, a w przypadku gdy część pomocy została wcześniej 
wypłacona - następuje również zwrot dotychczas wypłaconej kwoty pomocy



Najczęściej popełniane błędy











Dziękuję za uwagę!

Ewelina Mierzejewska

Biuro Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”

Czerwonka Włościańska 38, 06 - 232 Czerwonka

Tel. (29) 761 60 78


