STOWARZYSZENIE
LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA

Masz pomysł na na rozwój swojej firmy i
szukasz źródła dofinansowania skontaktuj się z Nami !

Dofinansowanie na

ROZWIJANIE
działalności
gospodarczej
Przedsięwzięcie 1.1.2 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 osób prowadzących działalność gospodarczą
na obszarze Gmin Inowrocław, Gniewkowo,
Rojewo, Złotniki Kujawskie, Kruszwica,
Dąbrowa Biskupia, Janikowo, Pakość którzy
chcą Rozwijać prowadzoną działalność
gospodarczą i stworzyć miejsce pracy w
szczególności dla osób z grup
defaworyzowanych na rynku pracy
przewidziane jest udzielenie dofinansowania
na rozwój działalności gospodarczej w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju.

Jaka jest forma i
wysokość wsparcia ?
Wnioskodawca może ubiegać się o
dofinansowanie w wysokości od
50 000,00 zł do 300 000,00 z wypłacane w formie
refundacji poniesionych kosztów
kwalifikowanych, do których zaliczane są :
- 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.

- zakup środków transportu, z wyłączeniem
zakupu samochodów osobowych
przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób
łącznie z kierowcą (w wysokości
nieprzekraczającej 30 % pozostałych kosztów
kwalifikowanych pomniejszonych o koszty
ogólne),
- zakup innych rzeczy, w tym materiałów
-podatku od towarów nie będących płatnikami
VAT

DOFINANSOWANIE
na rozwijanie działalności
gospodarczej pochodzi z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020.

Poziom dofinansowania
Poziom dofinansowania
wynosi max 70 % wartości
projektu (w PROW nazywany
„operacją”), wnioskodawca
jest zobowiązany wnieść
wkład własny w wysokości
min. 30 %.
Istnieje możliwość uzyskania
prefinansowania na
realizacje operacji.

Kto może ubiegać się o pomoc
na rozwój działalności
gospodarczej?
- podmiot, który w okresie 3 lat
poprzedzających dzień złożenia
wniosku o przyznanie pomocy
wykonywał łącznie przez co
najmniej 365 dni działalność
gospodarczą, do której stosuje się
przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004
r. o swobodzie działalności
gospodarczej oraz nadal wykonuje
tę działalność,
- podmiot, któremu nie została
dotychczas przyznana pomoc na
rozpoczęcie działalności
gospodarczej albo upłynęły co
najmniej 2 lata od dnia przyznania
ww. pomocy.

