
 

    

   

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze  

 

Warunki udzielenia wsparcia dla beneficjentów 

Nabór nr 7/2017 

Przedsięwzięcia: 

I. 2.1.1 Inwestycje w obszarze turystyki i rekreacji 

Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy musi spełniać warunki określone  w Rozporządzeniu 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. z 2015 r. poz. 1570 z późn. zm.)  

 

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 

2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DZ.U. z 2015 r. poz 548, z późn. zm) 

d) miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, 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 2 lipca 2004 r.  o swobodzie działalności 

gospodarczej.  

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.  

4) W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności 

gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki określone w pkt. 1 powinny być spełnione przez 

wszystkich wspólników tej spółki.  
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5) W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność 

gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo 

małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji  (UE) nr 651/2014 z dnia 17 

czerwca 2014.   

 

Warunki przyznania pomocy: 

 

1. Pomoc jest przyznawana podmiotowi spełniającemu warunki określone  któremu został nadany numer 

identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 

rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,  jeżeli: 

1) 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.;  

2) 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;  

3)  inwestycje 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  

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

5) podmiot ten wykaże, że:  

a. posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym  

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;  

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

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

wymagane.  
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Warunki szczegółowe  dla przedsięwzięcia 2.1.1 Inwestycje w obszarze turystyki i rekreacji 

 

Pomoc na operację  jest przyznawana, jeżeli operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.  

Wysokość wsparcia:  

Maksymalna wartość dofinansowania na realizację  operacji wynosi do 130 tys. zł w postaci refundacji 

kosztów kwalifikowanych.   

 

Wysokość wkładu własnego 

-  36,37 % jednostki sektora finansów publicznych, minimum 10 % pozostali 

 

 

 


