STOWARZYSZENIE
LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA

Masz pomysł na ciekawy projekt
i szukasz źródła dofinansowania
- skontaktuj się z Nami !

PREMIE
na podejmowanie
działalności
gospodarczej
Przedsięwzięcie 1.1.1 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lat 2014-2020

Biuro : ul.Poznańska 133 a lok. 106
88-100 Inowrocław
Godziny pracy biura :
pon.- pt - 7:30 -15 :30

STOWARZYSZENIE LGD
CZARNOZIEM NA SOLI
52 353 71 12
+48 600 818 821
lgdczarnoziemnasoli@wp.pl
www.czarnoziemnasoli.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa
inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi .
Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Czarnoziem na Soli, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w
ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

DOTACJA DLA
KOGO ?
Dla mieszkańców Gmin Inowrocław,
Gniewkowo, Rojewo, Złotniki Kujawskie,
Kruszwica, Dąbrowa Biskupia, Janikowo,
Pakość którzy chcą rozpocząć działalność
gospodarczą i stworzyć miejsce pracy w
szczególności dla osób z grup
defaworyzowanych na rynku pracy
przewidziany jest nabór wniosków o
przyznanie pomocy na podejmowanie
działalności gospodarczej.

Grupy defaworyzowane na rynku pracy:
osoby do 35 roku życia,
osoby powyżej 50 roku życia,
niepełnosprawni
kobiety

Jaka jest forma i wysokość
wsparcia ?
Wnioskodawca może ubiegać się o
premię w wysokości 60 00,00 zł
wypłacaną w dwóch transzach :
- I transza w wysokości 80 % tj.
48 000,00 zł
- II transza w wysokości 20 % tj.
12 000 zł

Wniosek o płatność I transzy pomocy
Beneficjent składa w terminie 3
miesięcy od dnia zawarcia umowy po
przednim :
- podjęciu we własnym imieniu
działalności gospodarczej, do której
stosuje się przepisy ustawy z dnia 2
lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej,
- zgłoszeniu się do ubezpieczenia
społecznego na podstawie przepisów
o systemie ubezpieczeń społecznych
z tytułu wykonywania działalności,
- uzyskaniu pozwolenia, zezwolenia
i innych decyzji, w tym ostatecznej
decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, których
uzyskanie jest wymagane przez
odrębne przepisy do realizacji
projektu.

Wniosek o płatność II transzy
pomocy Beneficjent składa w
terminie określonym w umowie, nie
później jednak niż po upływie 2 lat
od dnia zawarcia umowy i nie
później niż w dniu 31.12.2022 r. po
uprzednim zrealizowaniu operacji
zgodnie z biznesplanem.

PREMIA
na podejmowanie działalności gospodarczej pochodzi z
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na co można przeznaczyć premię ?
- koszty ogólne,
- zakup robót budowlanych lub
usług,
- zakup lub rozwój oprogramowania
komputerowego oraz zakup
patentów, licencji lib wynagrodzeń
za przeniesienie autorskich praw
majątkowych lun znaków
towarowych,
- najmu lun dzierżawy maszyn,
- zakup nowych maszyn lub
wyposażenia.
.

