
Dotacje dla małych przedsiębiorców w ramach LGD 
 

Przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą i mieszkającym na obszarach 
wiejskich lub w mieście liczącym od 5 tys. do 20 tys. mieszkańców, położonym na 
obszarze gminy miejsko-wiejskiej a do 5 tys. w gminie miejskiej, może być przyznane 
wsparcie finansowe na inwestycje. To już ostatnia szansa na uzyskanie wsparcia 
finansowego w ramach Oś 4 Leader - "Wdra żanie lokalnych strategii rozwoju" PROW 
2007–2013.  

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników składa się za pośrednictwem 
Lokalnej Grupy Działania (LGD), która obejmuje swym działaniem daną gminę. Wniosek 
należy złożyć bezpośrednio w biurze LGD w terminie podanym do publicznej wiadomości  
w ogłoszeniu o konkursach. LGD dokonuje oceny złożonych wniosków pod kątem zgodności 
ich zakresu z Lokalną Strategią Rozwoju. O pomoc można się ubiegać dla operacji, które 
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: „Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej”,  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz tzw. „małych 
projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy i nie 
kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 PROW, ale spełniają kryteria dostępu  
i wyboru.  

Ogłoszenia o naborach wniosków w ramach tego działania są dostępne na stronie 
internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:  

- dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" 

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013/prow-os-4-leader-ogloszenia-o-
naborach-wnioskow/wdrazanie-lokalnych-strategii-rozwoju-roznicowanie-w-kierunku-
dzialalnosci-nierolniczej/wojewodztwo-dolnoslaskie.html  

oraz dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013/prow-os-4-leader-ogloszenia-o-
naborach-wnioskow/wdrazanie-lokalnych-strategii-rozwoju-tworzenie-i-rozwoj-
mikroprzedsiebiorstw/wojewodztwo-dolnoslaskie.html  

Aktualne ogłoszenia o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy to:  

• dla mieszkańców gmin: TTrrzzeebbnniiccaa,,  ZZaawwoonniiaa,,  PPrruussiiccee,,  OObboorrnniikkii   ŚŚll ..,,  WWiisszznniiaa  MMaałłaa 
za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wzgórz Trzebnickich" w 
terminie 16.07.2013 r. - 31.07.2013 r. 

• dla mieszkańców gmin: KKąąttyy  WWrrooccłłaawwsskkiiee,,  KKoobbiieerrzzyyccee,,  SSiieecchhnniiccee,,  ŻŻóórraawwiinnaa za 
pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – LIDER A4 w terminie 01.07.2013 -
15.07.2013 r. 

• dla mieszkańców gmin: MMaarrcciisszzóóww,,  LLuubbaawwkkaa,,  KKaammiieennnnaa  GGóórraa  ((gg..ww..)),,  CCzzaarrnnyy  BBóórr ,,  
SSttaarree  BBooggaacczzoowwiiccee,,  MMiieerroosszzóóww za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania "Kwiat Lnu" w terminie 24.06.2013 r. - 15.07.2013 r. 

• dla mieszkańców gmin: GGrryyffóóww  ŚŚll ..,,  LLeeśśnnaa,,  LLwwóówweekk  ŚŚll ..,,  LLuubboommiieerrzz,,  MMii rrsskk,,  
NNoowwooggrrooddzziieecc,,  OOllsszzyynnaa,,  WWlleeńń,,  LLuubbaańń,,  PPllaatteerróówwkkaa,,  SSiieekkiieerrcczzyynn,,  SSttaarraa  



KKaammiieenniiccaa,,  SSuull iikkóóww,,  WWaarrttaa  BBoolleessłłaawwiieecckkaa,,  ZZggoorrzzeelleecc   za pośrednictwem Lokalnej 
Grupy Działania "Partnerstwo Izerskie" w terminie 24.06.2013 r. - 23.07.2013 r. 

Informacje i wskazówki dot. „Małych Projektów” 

W przypadku operacji z zakresu małych projektów umowa o przyznaniu dotacji oraz 
deklaracja wekslowa podpisywana jest w Urzędzie Marszałkowskim. 
Dla „małych projektów” całkowita wartość nakładów inwestycyjnych może wynosić  od 4,5 
tys. zł do maksymalnie 100 tys. zł. Dofinansowanie może wynosić maksymalnie 70% 
kosztów kwalifikowalnych projektu, jednak nie więcej niż 25 tys. zł. Należy również 
pamiętać, że uczestnikami działania realizowanego w ramach „małych projektów” mogą być 
wyłącznie mieszkańcy obszaru, na którym realizowana jest strategia przez LGD. 
Dokumentami poświadczającymi prowadzenie działalności przez organizację, na obszarze 
wdrażania danej LGD, jest odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w którym wskazane jest 
miejsce/obszar prowadzenia działalności. Projekty inwestycyjne muszą być realizowane na 
obszarze działania LGD. Natomiast projekty tzw. miękkie jak: np. szkolenia, rajdy, spływy 
itp. dla mieszkanców obszaru objętego strategią, mogą być realizowane poza obszarem 
działania LGD. Jeżeli operacja inwestycyjna jest realizowana częściowo poza obszarem 
objętym strategią (LSR), to koszt tej części inwestycji nie stanowi kosztu kwalifikowalnego 
operacji i nie może być objęty przyznaną dotacją na „mały projekt” (podstawa § 4 ust. 5 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013). 
Niedopuszczalna jest sytuacja, że składane jest przez beneficjenta kilka wniosków, tak 
naprawdę dotyczących jednego zadania, w celu uzyskania zwiększenia limitu dofinansowania 
stanowiącego wielokrotność 25 tys. zł. Małe projekty nie są operacjami blokowymi, więc 
każdy projekt powinien stanowić odrębną całość, a nie sztucznie wydzielony etap większego 
projektu. 

Uprawnione jako beneficjent 

Stowarzyszenia zwykłe, tzw. nierejestrowe nie są wykluczone z grona beneficjentów, ale 
mogą mieć trudności w ubieganiu się o przyznanie pomocy ze względu na to, że:  
nie mają osobowości prawnej, co uniemożliwia wystąpienie z wnioskiem o przyznanie 
pomocy (chyba, że ustawa nadaje im zdolność do czynności prawnych). 
Koło gospodyń wiejskich (KGW), funkcjonujące jako samodzielne stowarzyszenie 
zarejestrowane w KRS, posiadające osobowość prawną może być beneficjentem małych 
projektów. Natomiast w sytuacji, gdy Koło gospodyń wiejskich działa, jako wyodrębniona 
jednostka organizacyjna kółka rolniczego, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 8 października 
1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 32, poz. 217, z późn. zm.), 
nie posiada osobowości ani zdolności prawnej i nie może ubiegać się o pomoc w ramach tego 
działania. Uprawnienia ma natomiast kółko rolnicze, w ramach których KGW prowadzi swoją 
działalność. 
Beneficjentem "Małych projektów" mogą być również poszczególni członkowie koła 
gospodyń wiejskich, występujący jako osoby fizyczne. Dobrym rozwiązaniem na realizację 
projektu może też być stworzenie partnerstwa, w którym wnioskodawca byłby podmiotem 
uprawnionym do ubiegania się o pomoc, a KGW pełniłoby rolę partnera.  
Sołectwo nie może ubiegać się o pomoc w ramach tego działania, gdyż zgodnie z art. 5 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95, z późn. zm.) jest 
jednostką pomocniczą gminy, nie posiadającą odrębnego bytu prawnego i nie może 
występować jako samodzielny podmiot mogący działać we własnym imieniu i na własny 
rachunek. 



Istnieje natomiast możliwość wnioskowania o pomoc przez osoby fizyczne - sołtysa, bądź 
poszczególnnych członków Rady Sołeckiej, a także przez samorząd gminny (w tym wypadku 
należy jednak pamiętać, iż limit pomocy dla jednego beneficjenta w ramach "Małych 
projektów" w PROW 2007-2013 nie może przekroczyć 100 tys. zł).  

Plan finansowy 

Planując budżet operacji realizowanej w ramach wniosku, warto pamiętać, że stawkę 
godzinową do obliczenia wartości pracy własnej i usług świadczonych nieodpłatnie wylicza 
się, dzieląc przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej publikowanej w Komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za dany rok przez 168. 

Roboty budowlane wykonywane we własnym zakresie, jako tzw. wkład własny w ramach 
PROW 2007-2013, są kosztem niekwalifikowalnym. Oznacza to, że nie mogą być traktowane 
jako wkład własny beneficjenta. Wnioskodawca jest zobowiązany do wydzielenia w 
kosztorysie inwestorskim kosztów robót budowlanych wykonanych we własnym zakresie, 
jako kosztów, które nie są objęte pomocą. 

Źródło informacji: strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju wsi 
http://ksow.gov.pl/leader.html  
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