
RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ 

 

CEL DZIAŁANIA 

Tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz promocja zatrudnienia poza rolnictwem  
na obszarach wiejskich. 

POMOC MOŻE OTRZYMAĆ 

Rolnik, jego małżonek lub domownik,  który m.in.: 

• jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia, 

• ma miejsce zamieszkania w miejscowości leżącej na terenie następujących gmin: Gorzyce, Grębów, 

Radomyśl nad Sanem, Pysznica, Zaklików, Zaleszany.  

• jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie w KRUS przez okres co najmniej ostatnich 12 
miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy, 

• jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku do gruntów rolnych wchodzących w skład 
gospodarstwa rolnego posiadanego przez rolnika zostały przyznane płatności obszarowe. 

KATEGORIE DZIAŁALNOŚCI OBJĘTYCH WSPARCIEM 

Pomoc jest udzielana z tytułu podejmowania lub rozwijania działalności w zakresie: 

• 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 w budynku mieszkalnym 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. 

FORMA, POZIOM I WYSOKOŚĆ POMOCY 

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji do 50%  lub w przypadku wystąpienia  

w gospodarstwie rolnym rolnika, nie wcześniej jednak niż w dniu 1 stycznia 2010 r.,   szkody 

spowodowanej przez powódź lub obsunięcie się ziemi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw 

rolnych i zwierząt gospodarskich - 80% kosztów kwalifikowalnych operacji Maksymalna wysokość 

pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć  

100 tys. zł. 

KOSZTY KWALIFIKOWALNE 
Do kosztów kwalifikowalnych,  tj. mogących podlegać refundacji, zalicza się 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 2010 r., 

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

po 2010 r. 

 


