
TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 
 

CEL DZIAŁANIA 
 
Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy 

prowadzący do wzrostu zatrudnienia na obszarach wiejskich. 

 

POMOC MOGĄ OTRZYMAĆ 
 
• osoby fizyczne, 

• osoby prawne - podejmujące lub prowadzące działalność gospodarczą, 

• spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej, 

•  wspólnicy spółek cywilnych – prowadzące(y) działalność gospodarczą,  

 - jako mikroprzedsiębiorstwo (tj. zatrudniające mniej niż 10 pracowników i których roczny obróti/lub 

całkowity bilans roczny w okresie referencyjnym nie przekracza 2 mln euro) oraz spełniające(y) 

obowiązujące kryteria dostępu do pomocy. 

 

KATEGORIE DZIAŁALNOŚCI OBJĘTYCH WSPARCIEM 
 
• usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa 

• usługi dla ludności 
• sprzedaż hurtowa i detaliczna,  
• rzemiosło lub rękodzielnictwo,  

• roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne,  

• usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,  

• usługi transportowe,  

• usługi komunalne,  

• przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,  

• magazynowanie lub przechowywanie towarów,  

• wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy,  

• rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne. 
 

FORMA, POZIOM I WYSOKOŚĆ POMOCY 
 
Pomoc udzielana jest w formie refundacji maksymalnie 50% poniesionych kosztów 
kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi  
w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć:  

• 100 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji (biznes plan) przewiduje utworzenie co najmniej  
1 i mniej niż 2 miejsc pracy,  

• 200 tys. zł -co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy,  
• 300 tys. zł -co najmniej 3 miejsc pracy,  

 - w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.  
W przypadku, gdy operacja dotyczy działalności związanej z przetwórstwem lub wprowadzaniem  

do obrotu produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych maksymalna kwota pomocy wynosi  

100 tys. zł, niezależnie od liczby utworzonych miejsc pracy.  

 

KOSZTY KWALIFIKOWALNE 
 
Zakres kosztów kwalifikowalnych, tj. mogących podlegać refundacji, obejmuje m.in. koszty:  

• budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów 

budowlanych oraz nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących 

budynków mieszkalnych;  

• zagospodarowania terenu;  

• zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;  

• zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej 

działalności nierolniczej;  
• zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych  

do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą). 



Beneficjenci mają możliwość korzystania z zaliczek na realizację operacji w wysokości: 
• 50% kwoty pomocy przyznanej w ramach umów podpisanych w 2009 lub 2010r.,  

• 20% kwoty pomocy przyznanej w ramach pozostałych umów, tj. które zostaną podpisane po 2010 r. 
 


