
Szkolenie z zasad ubiegania się o dofinansowanie 
oraz z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej

w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
obszaru Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2016-2022

Podejmowanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Kartuzy, kwiecień 2022 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” PROW na lata 2014–2020. 



Warunki i zasady otrzymania wsparcia

§ Nabory wniosków na stronie internetowej www.kaszubylgd.pl:
- Przedsięwzięcie: Tworzenie wysokiej jakości infrastruktury na potrzeby
komercyjnych usług turystycznych okołoturystycznych (turystyka),

- Przedsięwzięcie: Tworzenie infrastruktury na potrzeby produkcji, przetwórstwa,
sprzedaży, dystrybucji i promocji produktów lokalnych (przetwórstwo),

§ Termin przyjmowania wniosków: od 29 kwietnia do 13 maja 2022 r.,
§ Budżet naborów wniosków:

- turystyka: 101 130 EUR (5 - 6 premii),
- przetwórstwo: 44 521 EUR (2 premie),

§ Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby, 83- 300
Kartuzy, ul. Klasztorna 1, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30,

§ Forma złożenia wniosku: bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby
(osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną),

§ Komplet dokumentów należy złożyć w dwóch oddzielnych egzemplarzach, w zwartej
formie tj. wpiętej do segregatorów bądź teczek.

http://www.kaszubylgd.pl/


Warunki i zasady otrzymania wsparcia

Za usługi turystyczne i okołoturystyczne uznaje się:
– udostępnianie miejsc noclegowych,
– gastronomię,
– rekreację,
– komercyjną działalność kulturalną.

Działalności te określają następujące sekcje klasyfikacji PKD:
- SEKCJA I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznym;
- SEKCJA N, DZIAŁ 79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów
turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i
działalności z nią związane,

- podklasa 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego.;
- SEKCJA R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.



Działalności wykluczone z ubiegania się o dofinansowanie 

a. Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach (sekcja A 01.6);
b. Górnictwo i wydobywanie (sekcja B);
c. Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie (sekcja B dział 09);
d. Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków (sekcja C 10.2);
e. Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (sekcja C dział 19);
f. Produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych (sekcja C dział 20);
g. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów 

farmaceutycznych (sekcja C dział 21);
h. Produkcja metali (sekcja C dział 24);
i. Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli (sekcja C dział 29 

oraz 30.91);
j. Transport lotniczy i kolejowy (sekcja H dział 51 oraz 49.1);
k. Gospodarka magazynowa (sekcja H dział 52).
l. Rolnictwo



Wysokość o forma dofinansowania

§ Wysokość dofinansowania: dotacja (premia) 75 000 zł,
i

§ 100% kosztów – brak wymaganego wkładu własnego,

§ Wypłata dofinansowania:
- 80% zaliczka (3 m-ce od zawarcia umowy; warunki: założenie

działalności, zgłoszenie do ZUS, uzyskanie wszelkich wymaganych
pozwoleń, w tym ostatecznej decyzji środowiskowej),

- 20% refundacja po zakończeniu projektu (wypłata po całkowitej
realizacji operacji zgodnie z biznesplanem; wykazanie opłacanie
składek w ZUS).



Harmonogram 

a. Nabór wniosków: od 29 kwietnia do 13 maja 2022 r.,
b. Ocena wniosków STK: 2 miesiące od zakończenia naboru wniosków,
c. Wnioski wybrane przez STK, przekazane do Urzędu Marszałkowskiego – ocena w UM:

ok. 4 miesiące (możliwe wydłużenie tego terminu),
d. Podpisanie umowy o dofinansowanie (szacowane): październik – listopad 2022 r.
e. Realizacja projektu: max. 2 lata od podpisania umowy; nie dłużej niż do 30.06.2024 r.
f. Założenie działalności gospodarczej: 3 miesiące od podpisania umowy o

dofinansowanie,
g. Złożenie wniosku o wypłatę I transzy pomocy (80%): 3 miesiące od podpisania umowy

o dofinansowanie,
h. Wypłata I transzy pomocy: 30 dni od dnia złożenia wniosku o płatność pierwszej

transzy,
i. Wypłata II transzy pomocy: 3 miesiące od dnia złożenia wniosku o płatność + czas na

ewentualne korekty złożonego wniosku.



Wnioskodawca – wymagania 

Osoba fizyczna:

§ pełnoletnia, 
§ posiadająca obywatelstwo kraju UE, 

§ zamieszkała tj. zameldowana na obszarze LGD (powiat 
kartuski + gmina Przywidz). 



Warunki i zasady otrzymania wsparcia

a. W przypadku działalności gospodarczej wymagane jest utworzenie
przynajmniej 1 nowego miejsca pracy (w tym samozatrudnienie),

b. Wnioskodawca nie jest ubezpieczony w KRUS z mocy ustawy i w
pełnym zakresie (wyjątek: produkcja artykułów spożywczych lub
napojów w ramach podejmowania działalności),

c. Podmiot w okresie co najmniej 3 miesięcy przez złożeniem
wniosku o dofinansowanie nie był wpisany do rejestru/ewidencji
działalności gospodarczej.

d. Realizacja inwestycji na obszarze działania LGD.



Warunki i zasady otrzymania wsparcia

Wykonywanie działalności gospodarczej, zgłoszenie podmiotu
ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia
emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego
na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu
wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom przez
łącznie co najmniej 2 lata w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia,
w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

ZUS:
„Ulga na start” nie zawiera się w w/w okresie

Korzystanie z preferencyjnych stawek składek ZUS



Podatki i składki ZUS

Podatek VAT:
- Podmiot będący płatnikiem podatku VAT,
- Podmiot nie będący płatnikiem podatku VAT.

Wybór:
- zwolnienie podmiotowe: przychody (wartość sprzedaży) nie przekroczyły w 

poprzednim roku limitu 200 tys. zł.
- działalności, które z klucza podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT,
- zwolnienie z VAT przedmiotowe,
- VAT dobrowolny.



Podatki i składki ZUS

Składki ZUS:
Składki zdrowotne, emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe 
(dobrowolne):

- ulga na start (6 m-cy),
- preferencyjny ZUS (24 m-ce),

- mały ZUS plus (36 m-cy),
- pełny ZUS.



Koszty kwalifikowane 

§ Koszty ogólne (dokumentacja, kosztorysy, itp.) – możliwe do
poniesienia przed podpisaniem umowy,

§ Zakup robót budowlanych lub usług,
§ Zakup oprogramowania, licencji, patentów,
§ Zakup nowych maszyn lub wyposażenia,
§ Zakup nowych środków transportu (pojazdów silnikowych) z

wyłączeniem zakupu samochodów osobowych do przewozu
pon. 8 osób, łącznie z kierowcą,

§ Podatek od towarów i usług (VAT) – status podatnika!



Warunki i zasady otrzymania wsparcia

W przypadku gdy operacja nie polega na robotach budowlanych -
wniosek o dofinansowanie może dotyczyć prowadzenia tej działalności
w istniejącym budynku – nie ma możliwości otrzymania wsparcia na
prowadzenie działalności w budynku który jest w trakcie budowy lub
zostanie dopiero wybudowany.



Warunki i zasady otrzymania wsparcia

Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości (posiadającej np.
funkcję usługową/produkcyjną – adekwatnie do rodzaju podejmowanej działalności
gospodarczej) będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się
o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane 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.
Jeżeli lokal nie ma funkcji usługowej/produkcyjnej należy dołączyć do WOP wniosek
z pieczątką wpływu do Starostwa dot. zmiany sposobu użytkowania obiektu.
§ Jeżeli w lokalu nie będą przyjmowani klienci, beneficjent nie zatrudnia
pracownika oraz powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na lokal nie
przekracza 30% całego budynku wówczas nie jest konieczna zmiana sposobu
użytkowania. Należy jednak złożyć stosowne oświadczenie, jeżeli nie wynika to z
zapisów biznesplanu.

§ Jeżeli beneficjent zatrudnia pracowników oraz lokal będą odwiedzali klienci
wówczas należy dołączyć do WOP wniosek z pieczątką wpływu do Starostwa dot.
zmiany sposobu użytkowania obiektu.



Kryteria wyboru operacji 



Kryteria wyboru operacji - turystyka 
1. Efektywności realizacji projektu – 1 pkt.,
2. Tworzenie nowych miejsc pracy:
- utworzono jedno miejsce pracy – 2 pkt.,
- utworzono dwa lub więcej miejsc pracy - 2,05 pkt.,
3. Innowacyjność projektu – 1 pkt.,
4. Ukierunkowanie na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy,

określonych w LSR (rolników i ich domowników, młodzież do 30 roku życia oraz kobiety) – 1 pkt.,
5. Stopień przygotowania operacji do realizacji – 3 pkt.,
6. Racjonalność budżetu – 1 pkt.,
7. Operacja dotyczy regionalnej kaszubskiej twórczości artystycznej – 1 pkt.,
8. Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałających zmianom klimatu – 1 pkt.,
9. Czas zameldowania/prowadzenia działalności na terenie LGD – 2 pkt.,
10. Wkład operacji w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji operacji tj. zakładanych poziomów docelowych

wskaźników:
- wkład w osiągnięcie wskaźników produktu - 0,25 pkt.
- wkład w osiągnięcie wskaźników rezultatu - 0,25 pkt.

Suma punktów: 13,55 pkt. 
Minimum punktowe: 6 pkt., w tym za kryterium: 2 – min. 2 pkt.



Kryteria wyboru operacji - przetwórstwo
L.P. Kryterium wyboru Max. liczba punktów

1. Tworzenie nowych miejsc pracy
1 miejsce pracy – 2 pkt.

2 i więcej miejsc pracy – 2,05 pkt. 

2.
Ukierunkowanie na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do 
rynku pracy, tj. rolnicy i ich domownicy, młodzież do 30 roku życia oraz kobiety  

Tak – 1 pkt.

Nie – 0 pkt.

3.
Operacje realizowane przez podmioty zakładające/rozwijające działalność, której podstawę będą 
stanowiły lokalne produkty rolne

Tak – 2 pkt.

Nie – 0 pkt.

4. Preferencja dla produktów tradycyjnych, regionalnych lub ekologicznych
Tak – 1 pkt.

Nie – 0 pkt.

5. Stopień przygotowania operacji do realizacji
Tak – 3 pkt.

Nie – 0 pkt.

6. Racjonalność budżetu 
Tak – 1 pkt.

Nie – 0 pkt.

7. Czas zameldowania na terenie LGD
Co najmniej 2 lata – 2 pkt.

Mniej niż 2 lata – 0 pkt.

8.

Wkład operacji w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji operacji tj. zakładanych 
poziomów docelowych wskaźników

- wkład w osiągnięcie wskaźników produktu - 0,25 pkt. (do 
5,00% wskaźnika włącznie = 0 pkt.; pow. 5,00% wskaźnika -

0,25 pkt.).

- wkład w osiągnięcie wskaźników rezultatu - 0,25 pkt. (do 
5,00% wskaźnika włącznie = 0 pkt.; pow. 5,00% wskaźnika -

0,25 pkt.). 
Maksymalna liczba punktów do zdobycia 12,55

Minimum punktowe
4 pkt. w tym za kryteria: 5, 6 – w sumie min. 1 pkt. a za 

kryterium nr 1 – min. 2 pkt.



Miejsce na liście rankingowej

Zgodnie z procedurą oceny projektów o miejscu na liście projektów
ocenionych decyduje kolejno:

a. ilość uzyskanych punktów w sumie,
b. ilość uzyskanych punktów w kryteriach kluczowych wskazanych w 

ogłoszeniu o naborze,
c. kolejność złożenia wniosku.



Wniosek o dofinansowanie

Instrukcja do wniosku  



Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja do wniosku  



Załączniki do wniosku 

1. Dokument tożsamości (anonimizacja),
2. Zaświadczenie z właściwej ewidencji ludności o miejscu

zameldowania na pobyt stały lub czasowy, wydane nie wcześniej niż
3 miesiące przed dniem złożenia wniosku (anonimizacja),

3. Zaświadczenie wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem
złożenia wniosku przez:

a. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o
niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych, lub
b. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające fakt
podlegania ubezpieczeniu społecznemu w pełnym zakresie



Załączniki do wniosku 

4. Wpis do ewidencji producentów (na wnioskodawcę):
a. Decyzja o wpisie producenta do ewidencji producentów, lub
b. Zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym w ewidencji 
producentów, lub
c. Wniosek o wpis do ewidencji producentów.

4. Dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do
nieruchomości – załącznik obowiązkowy w przypadku, gdy realizacja
operacji obejmuje inwestycje trwale związane z nieruchomością,

5. Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) lub posiadacza(-y) lub
współposiadacza (-y) nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na
realizację operacji, jeżeli operacja jest realizowana na terenie
nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem
współwłasności



Załączniki do wniosku 

6. Biznesplan,
7. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o nie

uzyskaniu pomocy de minimis,
8. Informacja podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o uzyskanej

pomocy de minimis,
9. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis

w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie podmiot ubiegający się o przyznanie
pomocy otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w okresie 2
poprzedzających go lat

h`ps://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary;jsessionid=jb5NfTgshwRjDB
rL3Gz-zKIp.undefined

https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary;jsessionid=jb5NfTgshwRjDBrL3Gz-zKIp.undefined


Załączniki do wniosku 

10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc
de minimis,

11. Pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone,
12. Dokumenty uzasadniające przyjęty poziom planowanych do

poniesienia kosztów (parafowane),
13. Kosztorys inwestorski,
14. Mapy lub szkice sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne

dotyczące umiejscowienia operacji,



Biznes Plan

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu
Kwoty neZo/bruZo – VAT

Ceny stałe z roku bazowego – bez inflacji 
Prognozy finansowe – na 2 lata (od n do n+2)
Narzędzie w excelu do obliczeń finansowych

Dane finansowe – tylko dla projektu 



Rola Biznes Planu w aplikowaniu o środki LGD

a. Określenie budżetu projektu – pkt. VII BP,

b. Udowodnienie zasadności ekonomicznej projektu – pkt. IX BP,

c. Wykazanie celowości i zasadności inwestycji w danej branży,



Rola Biznes Planu w aplikowaniu o środki LGD

a. Określenie budżetu projektu – pkt. VII BP



Rola Biznes Planu w aplikowaniu o środki LGD

c. Zasadność ekonomiczna projektu:
‒ Rozporządzenie – „Operacja jest uzasadniona ekonomicznie…”,
‒ Biznes Plan – „Uzasadnienie ekonomiczne opiera się na

wskaźnikach…”, „Operacja jest uzasadniona ekonomicznie jeśli
wskaźniki rentowności oraz NPV mają wartość dodatnią,



Rola Biznes Planu w aplikowaniu o środki LGD

d. Biznes Plan – „Uznanie wskaźników wynikowych może nastąpić
jedynie w przypadku pozytywnej oceny Biznes planu w zakresie jego:

- poprawności formalnej,
- spójności,
- wiarygodności,
- celowości i zasadności inwestycji w danej branży,
- realności przyjętych założeń w zakresie wielkości i struktury

przychodów i kosztów.



STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE KASZUBY
ul. Klasztorna 1
83-300 Kartuzy

tel. 58 736 77 88
tel. kom. 668 699 077
stk@kaszuby.com.pl


