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Kampania informacyjna nt. Możliwości samozatrudnienia, Rozwoju Prowadzonej Działalności 

gospodarczej, utworzenia inkubatorów przedsiębiorczości / inkubatorów kuchennych 

 

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie: 

a) podejmowanie działalności gospodarczej,  

b) tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących 

przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i 

wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 

oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 

01.02.2002, str. 1, z późn. zm.3) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z 

późn. zm.), w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub 

dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na 

rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie 

żywności, 

c) rozwijanie działalności gospodarczej, 

 

O pomoc może ubiegać się podmiot będący:  

1) osobą fizyczną, jeżeli: 

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

b) jest pełnoletnia, 

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna 

nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – 

Prawo przedsiębiorców, 

d) miejsce wykonywania działalności gospodarczej, oznaczone adresem wpisanym do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR 

– w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, a w przypadku braku takiego wpisu, jeżeli 

miejsce zamieszkania takiej osoby znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo  

2) osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się 

na obszarze wiejskim objętym LSR, albo  

3) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność 

prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR. 
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Pomoc jest przyznawana podmiotowi któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie 

przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli: 

1) koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;  

2) operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie 

z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów 

kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu 

całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 

grudnia 2022 r.;  

3) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim 

objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie 

liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;  

4) inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na 

nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie 

pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we 

wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania 

zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  

5) operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;  

6) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;  

7) podmiot ten wykaże, że: a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym 

do operacji, którą zamierza realizować, lub b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, 

którą zamierza realizować, lub c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą 

zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub d) wykonuje działalność odpowiednią do 

przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;  

8) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;  

9) została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest 

wymagane przepisami odrębnymi. 

 

Pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej jest przyznawana, jeżeli:  

1) podmiot ubiegający się o jej przyznanie:  

a) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że 

podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885, z 2009 

r. poz. 489 oraz z 2017 r. poz. 2440) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów, 

b) w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie 
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wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – 

Prawo przedsiębiorców 

– i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie; 

2) operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, oraz:  

a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, 

ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie 

ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności lub  

b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest 

to uzasadnione zakresem realizacji operacji, i zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to 

miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę;  

3) koszty planowane do poniesienia w ramach operacji:  

a) mieszczą się w zakresie kosztów, tj. - ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia 

nr 1305/2013, zwane dalej „kosztami ogólnymi”, - zakupu robót budowlanych lub usług, - zakupu lub 

rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za 

przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych, - najmu lub dzierżawy maszyn, 

wyposażenia lub nieruchomości, - zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, - zakupu nowych 

środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu 

mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, - zakupu nowych rzeczy innych niż wymienione, w tym 

materiałów, - wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z 

pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie 

odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników – w przypadku operacji w 

zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3, - podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z 

art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013 

 – które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne, 

b) nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów 

budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim 

objętym LSR; 4) biznesplan, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 5, jest racjonalny i uzasadniony 

zakresem operacji, w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej 

operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, 

jaką można przyznać na tę operację. 

Pomoc na operację w zakresie tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego jest 

przyznawana, jeżeli:  

1) podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację 

w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, której przedmiotem jest działalność 

gospodarcza sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. 
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w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja artykułów spożywczych lub 

produkcja napojów;  

2) operacja zakłada korzystanie z infrastruktury inkubatora przetwórstwa lokalnego przez podmioty 

inne niż ubiegający się o przyznanie pomocy.  

 

Pomoc na operację w zakresie rozwijania działalności gospodarczej jest przyznawana, jeżeli:  

1) podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o 

przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców), oraz nadal wykonuje tę 

działalność;  

2) operacja zakłada:  

a) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to 

uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, 

zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,  

3) podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację 

w zakresie podejmowania działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia 

przyznania temu podmiotowi pomocy na operację w tym zakresie;  

4) podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację 

w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. 

 

Pomoc na operację w zakresie innym niż podejmowanie działalności gospodarczej jest przyznawana w 

wysokości:  

1) określonej w LSR, lecz nie wyższej niż: 

a) 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, 

do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców), z tym że w 

przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuje taką działalność gospodarczą – jeśli organizacja 

ta ubiega się o pomoc w zakresie rozwijania działalności gospodarczej lub inkubatorów, 

 

Wniosek o przyznanie pomocy zawiera dane niezbędne do jej przyznania, w szczególności:  

1) numer identyfikacyjny nadany podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy albo numer 

identyfikacyjny:  

a) spółki cywilnej, której jest wspólnikiem – w przypadku wspólnika spółki cywilnej;  

2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu ubiegającego 

się o przyznanie pomocy;  

mailto:poczta@lgd-szlakiemgranitu.pl


   

         

                  

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu" 

55-340 Udanin 86 B, biuro@lgd-szlakiemgranitu.pl , tel. 71 733 78 88      

3) adres, pod którym podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy będący osobą fizyczną wykonuje 

działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – 

w przypadku gdy o pomoc ubiega się taka osoba;  

4) siedzibę oddziału podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy będącego osobą prawną albo 

jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność 

prawną – w przypadku gdy o pomoc ubiega się taka osoba albo taka jednostka, jeżeli utworzyła 

oddział;  

5) opis planowanej operacji, w tym wskazanie:  

a) celu operacji,  

b) celów ogólnych i szczegółowych LSR, których osiągnięciu będzie służyć realizacja operacji,  

c) wartości wskaźników, których osiągnięcie jest zakładane w wyniku realizacji operacji,  

d) zakresu, w jakim będzie realizowana operacja,  

e) terminu i miejsca realizacji operacji;  

6) plan finansowy operacji wraz z wnioskowaną kwotą pomocy w złotych, zaokrągloną w dół do 

pełnych złotych;  

7) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji – w przypadku operacji w zakresie innym niż 

podejmowania działalności gospodarczej; 

8) oświadczenia lub zobowiązania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy dotyczące 

pomocy;  

9) informację, czy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy ubiega się o wypłatę zaliczki lub 

wyprzedzające finansowanie, o których mowa w przepisach o finansowaniu wspólnej polityki rolnej; 

10) informacje o dołączonych do wniosku dokumentach potwierdzających spełnienie warunków 

przyznania pomocy. 

 

Wniosek o przyznanie pomocy na operację realizowaną przez podmiot inny niż LGD składa się do 

LGD, w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Biznesplan jest składany na informatycznym nośniku 

danych (CD lub DVD), jeżeli wniosek o przyznanie pomocy oraz dokumenty dołączane do tego 

wniosku nie są składane w formie przewidzianej w art. 42b ustawy 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. Postępowanie w sprawie o przyznanie pomocy prowadzi zarząd województwa.  Załatwianie 

spraw związanych z przyznawaniem pomocy, w tym dokonywanie czynności w ramach postępowania 

w sprawie o przyznanie pomocy, może być dokonywane przez upoważnionych przez zarząd 

województwa pracowników urzędu marszałkowskiego.  

 

mailto:poczta@lgd-szlakiemgranitu.pl


   

         

                  

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu" 

55-340 Udanin 86 B, biuro@lgd-szlakiemgranitu.pl , tel. 71 733 78 88      

Pomoc na operację realizowaną przez podmiot inny niż LGD przysługuje według kolejności ustalonej 

na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny prowadzonej z zastosowaniem kryteriów 

wyboru operacji określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu.  

 

W terminie 4 miesięcy od dnia przekazania wniosku o przyznanie pomocy zarządowi województwa 

przez LGD – od dnia złożenia tego wniosku, zarząd województwa:  

1) wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do zawarcia umowy – w przypadku 

pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy;  

2) informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy o odmowie przyznania pomocy – w 

przypadku gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy.  

 

W przypadku gdy operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu, wniosek o 

przyznanie pomocy dotyczący tej operacji podlega rozpatrzeniu dopiero wówczas, gdy okaże się, że w 

ramach tego limitu jest możliwe przyznanie pomocy na tę operację, o czym zarząd województwa 

informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w formie pisemnej.  

Termin rozpatrzenia wniosku, rozpoczyna bieg od dnia, w którym okaże się, że w ramach limitu 

dostępnych środków wskazanego w ogłoszeniu, jest możliwe przyznanie pomocy na operację objętą 

tym wnioskiem.  

 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy zarząd województwa 

wyznacza niezwłocznie podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy, w formie pisemnej, 

termin zawarcia umowy, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.  

W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie stawił się w wyznaczonym 

terminie w celu zawarcia umowy albo odmówił jej podpisania pomocy nie przyznaje się, chyba że 

podmiot ten zawarł umowę w innym terminie:  

1) uzgodnionym z zarządem województwa – przed upływem terminu wyznaczonego w wezwaniu, 

albo  

2) wyznaczonym przez zarząd województwa – nie dłuższym niż 7 dni od dnia oznaczonego w 

wezwaniu. 

 

W przypadku nieprzyznania pomocy zarząd województwa informuje o tym podmiot ubiegający się o 

przyznanie pomocy, podając przyczyny odmowy przyznania pomocy. 

 

W razie uchybienia terminu wykonania przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy 

określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy zarząd województwa, na 

prośbę tego podmiotu, przywraca termin wykonania tych czynności, jeżeli ten podmiot:  
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1) wniósł prośbę w terminie 14 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia;  

2) jednocześnie z wniesieniem prośby dopełnił czynności, dla której określony był termin;  

3) uprawdopodobnił, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.  

Przywrócenie terminu do złożenia prośby jest niedopuszczalne.  

 

W przypadku operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej umowa zawiera 

zobowiązania beneficjenta do:  

1) podjęcia we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z 

dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, i jej wykonywania, oraz:  

a) zgłoszenia beneficjenta do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia 

wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej 

działalności i podlegania tym ubezpieczeniom lub  

b) utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest 

to uzasadnione zakresem realizacji operacji, i zatrudnienia osoby, dla której zostanie utworzone to 

miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymania tego miejsca pracy w przeliczeniu na 

pełne etaty średnioroczne; 

Beneficjent realizuje zobowiązanie w zakresie: 1) wykonywania działalności gospodarczej, 2) 

podlegania ubezpieczeniom, 3) utrzymania miejsca pracy – przez łącznie co najmniej 2 lata w okresie 

od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. 

Zobowiązanie w zakresie podlegania ubezpieczeniom uznaje się również za realizowane, jeżeli – w 

przypadku zbiegu tytułu do ubezpieczeń społecznych z powodu objęcia beneficjenta obowiązkowymi 

ubezpieczeniami społecznymi z tytułu zasiłku macierzyńskiego – beneficjent podlega obowiązkowo 

tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, do której stosuje 

się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Zobowiązanie w zakresie 

utrzymania miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, uznaje się również za 

realizowane, jeżeli beneficjent zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i 

ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu 

wykonywania tej działalności i podlega tym ubezpieczeniom.  

 

W przypadku operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej umowa zawiera ponadto 

zobowiązania beneficjenta do utrzymania co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne 

etaty średnioroczne do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. 

 

Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest 

weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym 

przez zarząd województwa.  
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W przypadku operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej środki finansowe z tytułu 

pomocy są wypłacane w dwóch transzach, z tym że:  

1) pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli 

beneficjent: złożył wniosek o wpis działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z 

dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, która będzie podjęta we własnym imieniu, do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i dokonano wpisu tej 

działalności do CEIDG,  

2) druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli: a) operacja 

została zrealizowana zgodnie z biznesplanem, b) beneficjent podjął we własnym imieniu działalność 

gospodarczą oraz: – zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i 

ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu 

wykonywania tej działalności również w przypadku, gdy korzystał z uprawnienia, o którym mowa w 

art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub – w przypadku zbiegu tytułu 

do ubezpieczeń społecznych z powodu objęcia beneficjenta obowiązkowymi ubezpieczeniami 

społecznymi z tytułu zasiłku macierzyńskiego – zgłosił się do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu 

wykonywania tej działalności, lub – utworzył co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne 

etaty średnioroczne i zatrudnił osobę, dla której zostało utworzone to miejsce pracy, na podstawie 

umowy o pracę lub zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia 

wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej 

działalności i podlega tym ubezpieczeniom,  

 

W przypadku operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej oraz inkubatorów środki 

finansowe z tytułu pomocy są wypłacane, jeżeli beneficjent:  

1) zrealizował operację lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie 

oraz w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją, w tym poniósł związane z tym 

koszty, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, a gdy został wezwany do usunięcia 

braków w tym wniosku– nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania;  

2) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;  

3) udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych 

z tym związanych.  

 

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości jeżeli zostały:  

1) poniesione: a) od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku 

kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r., b) zgodnie z przepisami: – o zamówieniach 

publicznych – w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie, c) w formie rozliczenia pieniężnego, a 
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w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, 

przekracza 1 tys. złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowego 

2) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano 

odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 

1305/2013. 

 

Wniosek o płatność składa się w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce samorządu 

województwa, z którym jest zawarta umowa.  

Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty niezbędne do wypłaty środków finansowych z tytułu 

pomocy, potwierdzające spełnienie warunków wypłaty pomocy, których wykaz zawiera formularz 

wniosku o płatność. 

W przypadku operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej wniosek o płatność 

pierwszej transzy pomocy beneficjent składa w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a 

wniosek o płatność drugiej transzy – po spełnieniu warunków wypłaty drugiej transzy, w terminie 

określonym w umowie, nie później jednak niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później 

niż w dniu 31 grudnia 2022 r.  

W przypadku operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej oraz inkubatorów wniosek o 

płatność beneficjent składa w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż po upływie 2 lat 

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

Formularz wniosku o płatność udostępnia się nie później niż w dniu podania do publicznej 

wiadomości ogłoszenia. 

Jeżeli wniosek o płatność zawiera braki, zarząd województwa wzywa beneficjenta, w formie pisemnej, 

do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.  

Jeżeli beneficjent, pomimo wezwania do usunięcia braków, nie usunął ich w terminie, zarząd 

województwa wzywa ponownie beneficjenta, w formie pisemnej, do ich usunięcia w terminie 14 dni 

od dnia doręczenia wezwania.  

Jeżeli beneficjent nie usunął braków, zarząd województwa rozpatruje wniosek o płatność w zakresie, 

w jakim został wypełniony, oraz na podstawie dołączonych do niego i poprawnie sporządzonych 

dokumentów.  

W trakcie rozpatrywania wniosku o płatność zarząd województwa może wzywać beneficjenta, w 

formie pisemnej, do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienia 

dowodów na potwierdzenie tych faktów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.  

Wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się niezwłocznie po pozytywnym 

rozpatrzeniu wniosku o płatność, w terminie: 1) 30 dni od dnia złożenia wniosku o płatność pierwszej 

transzy, 2) 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność – w przypadku wniosku o płatność innego 

niż wniosek, o którym mowa w pkt 1.  
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