
Zasady pozyskiwania środków pomocowych na 

wybrane działania PROW 2007-2013  
 

Dostępne w ramach 3 osi priorytetowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 działania dotyczą wsparcia dla tworzenia i rozwoju gospodarczej działalności 

pozarolniczej. Działanie 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 

przeznaczone dla rolników oraz 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” dla 

przedsiębiorców.  

Nie wszyscy zainteresowani wiedzą o tym, że wsparcie na te działania, można otrzymać z 

dwóch niezależnych źródeł finansowania. Jednym są środki finansowe dostępne w ramach osi 

3 a drugim środki dostępne w ramach osi 4 Leader, ujęte w działaniu 413 „Wdrażanie 

Lokalnych Strategii Rozwoju”. 

Przypomnijmy, że pomoc ma formę zwrotu części poniesionych inwestycyjnych operacji i wynosi 
maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych. Wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w 
okresie realizacji PROW 2007-2013 w gospodarstwie rolnym, nie może przekroczyć 100 tys. zł.  

Wsparcie w ramach osi LEADER 

Celem Osi 4 LEADER jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie 

potencjału społecznego na wsi. Europejska inicjatywa „LEADER” jest oddolnym podejściem 

do rozwoju obszarów wiejskich, polegającym na opracowaniu przez lokalne stowarzyszenie, 

w którym działają w partnerstwie reprezentacje trzech sektorów: publicznego, gospodarczego 

i społecznego. Partnerstwo samodzielnie wybiera projekty, których realizacja przyczynia się 

do osiągnięcia celów wcześniej opracowanej i przyjętej przez samorząd województwa 

strategii. Oś LEADER umożliwia również realizowanie i wdrażanie celów osi 3. Czyli, 

podmioty spełniające kryteria dostępu Osi 3 PROW (rolnicy i przedsiębiorcy), mogą uzyskać 

również wsparcie na działanie 311 oraz 312 PROW. Wnioski takie należy składać za 

pośrednictwem Lokalnych Grup Działania (partnerstwa LGD). LGD wybiera projekty do 

realizacji w ramach przydzielonych przez samorząd województwa środków finansowych na 

realizację strategii. 

Działanie to ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią 

rozwoju,  realizacji w ramach tej strategii, projektów przyczyniających się do poprawy 

jakości życia na obszarach wiejskich.  

Pomoc udzielana jest na operacje: 

1. odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w 

kierunku działalności nierolniczej”, z tym, że pomoc może być przyznana również tym 

podmiotom, które mają miejsce zamieszkania w mieście położonym na obszarze gminy 

miejsko–wiejskiej liczącym od 5 tys. do 20 tys. mieszkańców; 

2. odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i 

rozwój mikroprzedsiębiorstw”; 

Dodatkowo na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 

działań osi 3, można uzyskać pomoc finansową nie więcej jednak niż 25 tys. zł w ramach tzw. 

małych projektów. O zakresie pomocy w ramach „małych projektów”, szczegółach 

dotyczących naboru, w tym kryteriach wyboru operacji oraz niezbędnych dokumentach wraz 



z formularzem wniosku o przyznanie pomocy można się dowiedzieć w Lokalnej Grupie 

Działania. 

Terminy przyjmowania wniosków przez LGD 

LGD w uzgodnieniu z Samorządem Województwa wyznacza termin przyjmowania wniosków 

o przyznanie pomocy na tego rodzaju operacje a ogłoszenia z tymi informacjami są 

publikowane na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego oraz na stronach 

internetowych poszczególnych Lokalnych Grup Działania. Dofinansowanie będzie 

rekomendowane na operacje, w których planowane inwestycje, są zgodne z kryteriami 

zapisanymi w "Lokalnej Strategii Rozwoju". Po zrealizowaniu inwestycji, refundacji części 

poniesionych kosztów dokonuje ARiMR.  

Ogłoszenia o naborach wniosków o przyznanie wsparcia z działania "Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 

działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", przyjmowane za 

pośrednictwem Lokalnych Grup Działania, można również znaleźć na stronie ARiMR - 

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna-i-krajowa/prow-2007-2013-program/prow-os-4-

leader-ogloszenia-o-naborach-wnioskow/roznicowanie-w-kierunku-dzialalnosci-

nierolniczej.html  

A dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 

"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" i przyjmowane za pośrednictwem Lokalnych 

Grup Działania, pod adresem: - http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna-i-krajowa/prow-2007-

2013-program/prow-os-4-leader-ogloszenia-o-naborach-wnioskow/test-tes-test.html  

Forma i wysokość pomocy 

 
Przypomnijmy, że w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw" 
beneficjentem może być: osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako 
mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości 
w zł 2 mln euro. 
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy 
udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 000 zł. 
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji. 

Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć: 100 tys. zł – przy 
utworzeniu1 miejsca pracy; 200 tys. zł – 2 i 300 tys. zł – co najmniej 3 miejsc pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty średnioroczne a utworzone etaty są uzasadnione  zakresem rzeczowym operacji. 

 

Najistotniejsze zmiany w zasadach przyznawania pomocy to: 

 Obowiązujące procedury dotyczące szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

pomocy finansowej obejmujących działania 3 osi PROW na lata 2007-2013 zostały 

znowelizowane i weszły w życie. 

 

Wprowadzone zostały następujące zmiany: 

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna-i-krajowa/prow-2007-2013-program/prow-os-4-leader-ogloszenia-o-naborach-wnioskow/roznicowanie-w-kierunku-dzialalnosci-nierolniczej.html
http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna-i-krajowa/prow-2007-2013-program/prow-os-4-leader-ogloszenia-o-naborach-wnioskow/roznicowanie-w-kierunku-dzialalnosci-nierolniczej.html
http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna-i-krajowa/prow-2007-2013-program/prow-os-4-leader-ogloszenia-o-naborach-wnioskow/roznicowanie-w-kierunku-dzialalnosci-nierolniczej.html
http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna-i-krajowa/prow-2007-2013-program/prow-os-4-leader-ogloszenia-o-naborach-wnioskow/test-tes-test.html
http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna-i-krajowa/prow-2007-2013-program/prow-os-4-leader-ogloszenia-o-naborach-wnioskow/test-tes-test.html


 w przypadku wystąpienia szkody w gospodarstwie rolnym rolnika, spowodowanej przez 

powódź lub obsunięcie się ziemi, pomoc może wynosić maksymalnie 80 % kosztów 

kwalifikowanych. 

 wprowadzono możliwość dokonania jednorazowej zmiany planu finansowego operacji 

lub zestawienia rzeczowo-finansowego, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmiany celów 

operacji wskazanych we wniosku oraz zwiększenia kwoty pomocy. 

 rozszerzono wykaz działalności gospodarczych, które mogą być objęte pomocą o kody 

PKD: 02.20.Z Pozyskiwanie drewna, 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej, 42.11.Z 

Roboty związane z budową dróg i autostrad; 

 wprowadzono obowiązek prowadzenia oddzielnej rachunkowości albo korzystania z 

odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją; 

 5 letni okres, którego dotyczą zobowiązania wynikające z umowy na realizację złożonego 

w ARiMR wniosku o pomoc finansową, będzie liczony od dnia podpisania umowy, czyli 

decyzji o przyznaniu pomocy (poprzednio obowiązywała data ostatniej płatności); 

 zalecane jest przekazywanie wniosku również w wersji elektronicznej, zapisanego na 

płycie CD/DVD. 

 

Znowelizowane  akty prawne: 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 172, poz. 1027) 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2010 r. zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 166, poz. 1125) 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013 (Dz. U.z 2010 r. Nr 129, poz. 867) 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania 

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007—2013  

Opracowanie: 

Ryszard Targosz 


