
 

 

Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

tel. 516 196 740 

e-mail: biurodirow@gmail.com 

Lokalna Grupa Działania 

Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa  

Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Jesteśmy Stowarzyszeniem, które zostało założone w 2008 roku. Je-
steśmy samorządowcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami organi-
zacji pozarządowych, rolnikami, rękodzielnikami, lokalnymi animatora-
mi i sportowcami. 

Różnorodność działań to nasz wielki atut – dzięki niej znamy charakter 
i specyfikę obszarów wiejskich, a także potrafimy spojrzeć na nie 
z wielu perspektyw jednocześnie. Wiedza, doświadczenie i wieloletnia 
współpraca pozwalają nam wcielać w życie nowe rozwiązania, dzięki 
którym polska wieś unowocześnia się i staje się dobrym miejscem do 
życia. Pomagamy wdrażać nowatorskie pomysły mieszkańców, inspi-
rujemy do wspólnego działania różne grupy odbiorców, ale jednocze-
śnie – ciągle się uczymy. 

 

NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 



 

Pomoc na operacje jest przyznawana jeżeli podmiot 

ubiegający się o jej przyznanie nie podlega ubezpieczeniu 

społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie chyba, że podejmuje 

działalność gospodarczą w zakresie produkcji artykułów spożywczych lub produkcji 

napojów. W okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku nie wykonywał 

działalności gospodarczej i nie została mu dotychczas udzielona pomoc na operacje 

w tym zakresie. 

 Operacja zakłada utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne 

etaty średnioroczne i utrzymanie tego miejsca pracy przez co najmniej 2 lata od 

dnia wypłaty płatności końcowej. Warunku tego nie stosuje się w przypadku osób 

fizycznych które podejmują we własnym imieniu działalność gospodarczą z tym, 

że operacja musi zakładać prowadzenie tej działalności co najmniej 2 lata od dnia 

wypłaty płatności końcowej. 

Pomoc na operacje jest przyznawana 

w wysokości określonej w LSR tj. 100 000,00 

zł. Środki finansowe z tytułu pomocy są 

wypłacane w dwóch transzach, z tym że 

pierwsza transza obejmuje 80% kwoty 

przyznanej pomocy, a druga transza 

obejmuje 20 % kwoty przyznanej pomocy i 

jest wypłacana, jeżeli operacja została 

zrealizowana zgodnie z biznesplanem. 

Operacja będzie realizowana w nie więcej niż 

2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowo-

finansowego nastąpi w terminie 2 lat od dnia 

zawarcia umowy nie później niż do 31 

grudnia 2022 r. Inwestycja będzie 

realizowana na obszarze wiejskim objętym 

LSR. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej 

musi być na obszarze wiejskim objętym LSR. 

 

Pomoc na operacje w zakresie rozwoju działalności 

gospodarczej jest przyznawana jeżeli podmiot ubiegający 

się o jej przyznanie wykonuje działalność gospodarczą. 

Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu 

na średnioroczne etaty i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji.  Miejsce 

pracy utrzymane musi być przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności 

końcowej. 

Podmiotowi nie przyznano dotychczas pomocy na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej lub upłynęły 2 lata od dnia przyznania pomocy. Pomoc jest 

przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji PROW 2014 - 2020 

wynosi 300 000,00 zł.  Wysokość pomocy na jedną operację nie może przekroczyć 

300 000,00 zł (wysokość określona w LSR). Pomoc przyznawana jest w wysokości 

określonej w LSR dla mikroprzedsiębiorstw 

intensywność wynosi 70 % kosztów 

kwalifikowalnych.  

Operacja będzie realizowana w nie więcej niż 

2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowo-

finansowego nastąpi w terminie 2 lat od dnia 

zawarcia umowy nie później niż do 31 

grudnia 2022 r. Inwestycja będzie 

realizowana na obszarze wiejskim objętym 

LSR. Miejsce oznaczone adresem, pod którym 

wykonuje się działalność gospodarczą 

znajduje się na obszarze wiejskim objętym 

LSR. Osoba prawna – jeżeli jej siedziba lub 

oddział znajduje się na obszarze wiejskim 

objętym LSR.  

Powstanie  

działalności gospodarczej 

Zapamiętaj! 

Beneficjent: osoba 

zamieszkująca obszary 

wiejskie 

Kwota wsparcia:  

100 000 zł 

Zatrudnienie: 1 etat (w tym 

samozatrudnienie) 

Czas zatrudnienia: 2 lata 

od wypłaty płatności 

końcowej 

 

Pomoc na operacje jest przyznawana jeżeli podmiot 

ubiegający się o jej przyznanie nie podlega ubezpieczeniu 

społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie chyba, że podejmuje 

działalność gospodarczą w zakresie produkcji artykułów spożywczych lub produkcji 

napojów. W okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku nie wykonywał 

działalności gospodarczej i nie została mu dotychczas udzielona pomoc na operacje 

w tym zakresie. 

 Operacja zakłada utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne 

etaty średnioroczne i utrzymanie tego miejsca pracy przez co najmniej 2 lata od 

dnia wypłaty płatności końcowej. Warunku tego nie stosuje się w przypadku osób 

fizycznych które podejmują we własnym imieniu działalność gospodarczą z tym, 

że operacja musi zakładać prowadzenie tej działalności co najmniej 2 lata od dnia 

wypłaty płatności końcowej. 

Pomoc na operacje jest przyznawana 

w wysokości określonej w LSR tj. 100 000,00 

zł. Środki finansowe z tytułu pomocy są 

wypłacane w dwóch transzach, z tym że 

pierwsza transza obejmuje 80% kwoty 

przyznanej pomocy, a druga transza 

obejmuje 20 % kwoty przyznanej pomocy i 

jest wypłacana, jeżeli operacja została 

zrealizowana zgodnie z biznesplanem. 

Operacja będzie realizowana w nie więcej niż 

2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowo-

finansowego nastąpi w terminie 2 lat od dnia 

zawarcia umowy nie później niż do 31 

grudnia 2022 r. Inwestycja będzie 

realizowana na obszarze wiejskim objętym 

LSR. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej 

musi być na obszarze wiejskim objętym LSR. 

 

Pomoc na operacje w zakresie rozwoju działalności 

gospodarczej jest przyznawana jeżeli podmiot ubiegający 

się o jej przyznanie wykonuje działalność gospodarczą. 

Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu 

na średnioroczne etaty i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji.  Miejsce 

pracy utrzymane musi być przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności 

końcowej. 

Podmiotowi nie przyznano dotychczas pomocy na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej lub upłynęły 2 lata od dnia przyznania pomocy. Pomoc jest 

przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji PROW 2014 - 2020 

wynosi 300 000,00 zł.  Wysokość pomocy na jedną operację nie może przekroczyć 

300 000,00 zł (wysokość określona w LSR). Pomoc przyznawana jest w wysokości 

określonej w LSR dla mikroprzedsiębiorstw 

intensywność wynosi 70 % kosztów 

kwalifikowalnych.  

Operacja będzie realizowana w nie więcej niż 

2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowo-

finansowego nastąpi w terminie 2 lat od dnia 

zawarcia umowy nie później niż do 31 

grudnia 2022 r. Inwestycja będzie 

realizowana na obszarze wiejskim objętym 

LSR. Miejsce oznaczone adresem, pod którym 

wykonuje się działalność gospodarczą 

znajduje się na obszarze wiejskim objętym 

LSR. Osoba prawna – jeżeli jej siedziba lub 

oddział znajduje się na obszarze wiejskim 

objętym LSR.  

Rozwój  

działalności gospodarczej 

Zapamiętaj! 

Beneficjent: osoba  

prawna prowadząca  

działalność gospodarczą 

na terenie wiejskim 

(siedziba bądź oddział) 

Kwota wsparcia:  

do 300 000 zł 

Zatrudnienie: 1 etat 

Czas zatrudnienia: 3 lata 

od wypłaty płatności 


