
Dofinansowanie do działalności gospodarczej 
podejmowanej na obszarach wiejskich 

 

MŚP stanowią podstawę unijnej gospodarki wiejskiej. Rozwój gospodarstw  
i działalności pozarolniczej powinien mieć, więc na celu wspieranie zatrudnienia  

i tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich w sektorach nierolniczych.  

Jednym z cieszących się wśród rolników dużą popularnością działań finansowych  
z PROW 2007-2013 jest pomoc udzielana na podjęcie dodatkowej działalności 
gospodarczej.  

 

Dodatkowa działalność gospodarcza powinna być rozumiana, jako dodatkowe zajęcie, które 
stanowi dla rolnika uzupełniające źródło dochodu. W małych gospodarstwach, dodatkowym 
źródłem dochodów jest najczęściej praca świadczona poza własnym gospodarstwem. Innym 

preferowanym kierunkiem jest przetwórstwo produktów rolniczych, pozwalające na 
zagospodarowanie nadwyżek siły roboczej. Ze statystyk wynika, że w UE aż 44% właścicieli 
małych gospodarstw rolnych (o sile ekonomicznej poniżej 1 ESU) wykonuje dodatkową pracę 
w drugim zawodzie. Tendencja ta spada wraz ze wzrostem wielkości gospodarstwa.  
W dużych gospodarstwach rolnych (powyżej 50 ha) dodatkowa działalność jest najczęściej 
podejmowana, jako odrębna inwestycja, przyczyniająca się do rozszerzenia rolniczej 

działalności np. związana z energetyką odnawialną lub usługami świadczonymi w oparciu  

o własne zasoby wyposażenia technicznego gospodarstwa. Najczęściej jest to działalność 
usługowa wspomagająca produkcję podstawową, jaką jest produkcja roślinna lub chów  
i hodowla zwierząt gospodarskich. Trzeba przyznać, że jest to bardzo racjonalny sposób 
myślenia, przyczyniający się do poprawy efektywności ekonomicznej inwestycji 

ponoszonych na zakup maszyn i urządzeń w gospodarstwie.  

Na decyzje o kierunku podejmowanej przez rolników dodatkowej działalności, wpływ 
oczywiście mają również inne czynniki, głównie wynikające z kierunku produkcji oraz 
położenia gospodarstwa względem rynków odbiorców usług. 
Podejmowanie dodatkowej działalności w gospodarstwach rolnych ma bezpośredni wpływ na 
ich rentowność. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest utworzenie dodatkowego miejsca 

pracy w tym mieści się tzw. samozatrudnienie. Działania te przyczyniają się, więc do 

poprawy sytuacji ekonomiczno-społecznej obszarów wiejskich. 
Z analizy dodatkowej działalności podejmowanej przez rolników wynika, że więcej takich 

gospodarstw jest w krajach tworzące Unię Europejską przed akcesją nowych członków  
w 2004 roku, określanych, jako UE-15. Ocenia się, że może się to wiązać ze skutecznością  
i sposobem dofinansowywania gospodarstw w ramach odpowiednich programów rozwoju 
przedsiębiorczości na wsi. 

 

Przypomnijmy zasady takiego wsparcia przyznawania rolnikom, 

domownikom lub małżonkom rolników. 

Celem działania jest różnicowanie działalności rolniczej poprzez podejmowanie nowej lub 

rozwijanie prowadzonej działalności nierolniczej. Może to być: świadczenie usług dla 

gospodarstw rolnych lub leśnictwa; świadczenie usług dla ludności, w tym w zakresie: 
turystyki oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, transportowe lub 

komunalne, rachunkowości, doradztwa lub informatyczne; prowadzenie sprzedaży hurtowej 
lub detalicznej; prowadzenie robót i usług budowlanych lub instalacyjnych; rzemiosło lub 
rękodzielnictwo; przetwórstwo produktów rolnych lub leśnych; magazynowanie towarów; 



wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy; produkcji biogazu rolniczego i energii 
elektrycznej z biogazu rolniczego. 

Działalność ta powinna stanowić dodatkowe źródło dochodu dla gospodarstwa. Pomoc ma 

formę zwrotu maksymalnie 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych realizacji 

inwestycji (bez VAT).  

Maksymalna kwota pomocy dla inwestycji dotyczących produkcji biogazu w biogazowni 

rolniczej, przetwarzanego na energię elektryczną wynosi 500 tys. zł. w przypadku, gdy 

Wnioskodawca nie korzystał jeszcze ze wsparcia w ramach omawianego działania. 
Dofinansowanie do poniesionych kosztów na realizację operacji w innym niż ww. zakresie 
może wynosić maksymalnie 100 tys. zł. dla jednego beneficjenta w gospodarstwie rolnym,  

w całym okresie realizacji PROW 2007-2013. W przypadku Beneficjenta realizującego, co 

najmniej 2 operacje, w tym co najmniej jedną dotyczącą wytwarzania biogazu rolniczego lub 
energii elektrycznej z biogazu rolniczego, pomoc przyznaje się i wypłaca wyłącznie do wysokości 
500 tys. zł. 
Chcąc starać się o dofinansowanie, jako mikroprzedsiębiorca mieszkający i prowadzący 
działalność na terenach objętych wsparciem, powinniśmy wiedzieć, że wysokość 
dofinansowania jest uzależniona od ilości miejsc pracy, jakie utworzymy i wynosi 

odpowiednio: 100 tysięcy zł dla jednego, 200 tysięcy zł dla dwóch i 300 tysięcy zł dla trzech. 

 

Kluczowe kryteria 

Z doświadczenia wiem, że w obu tych działaniach kluczowym kryterium dla wnioskującego 
jest warunek miejsca zamieszkania oraz rejestracji planowanej w ramach wniosku 

działalności na obszarze wiejskim objętym wsparciem w ramach PROW. W przypadku 

spółek wszystkie lokalizacje muszą znajdować się na obszarze wiejskim, w tym: lokalizacja 

siedziby oraz miejsce zameldowania właściciela lub wspólników firmy. W PROW 2007-2013 

są to obszary wiejskie definiowane, jako: terytorium obejmujące obszar gminy wiejskiej, albo 

gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo  

gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców. 

Mikroprzedsiębiorca wnioskujący o dofinansowanie w ramach PROW otrzyma maksymalnie 
300 tys. zł wsparcia, natomiast pozostałą kwotę inwestycji pokrywa z własnych środków. 
W przypadku kosztownych projektów, dla których wartość inwestycji znacząco przekracza 

maksymalne dofinansowanie przewidziane w PROW – 300 tys. zł, programem pomocowym 
powinien być program regionalny (RPO WD w przypadku województwa dolnośląskiego)  
a nie PROW. A ponieważ maksymalny udział dofinansowania dla części inwestycyjnej 

projektu nie może przekroczyć dla mikro i małych przedsiębiorców – do 60% wydatków 
kwalifikujących się do objęcia wsparciem, to w przypadku inwestycji o np. wartości 1 mln zł 
(netto) wysokość uzyskanego dofinansowania może w takim przypadku zostać podwojona. 

Wsparcie takie może być udzielone pod warunkiem, że Wnioskodawca oraz projekt spełniają 

warunki określone w „Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki 
Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej” określone dla 
projektów realizowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych. 

Wsparcie nie może być udzielone osobie ubezpieczonej w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego oraz w zakresie działalności gospodarczej związanej z produkcją pierwotną 
produktów rolnych oraz przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych. 

Ubezpieczenie społeczne rolników w Polsce stanowi system odrębny od powszechnych 
ubezpieczeń społecznych, którym podlegają pracownicy i osoby prowadzące pozarolniczą 
działalność zarobkową na własny rachunek. Aby ułatwić podejmowanie dodatkowej 
działalności gospodarczej rolnikom, ustawodawca dopuścił sytuacje, w których rolnik 



ubezpieczony dotychczas w KRUS w razie podjęcia dodatkowej, pozarolniczej działalności 
gospodarczej może podlegać nadal tylko ubezpieczeniu rolniczemu, co pozwala uniknąć 
wyższych kosztów związanych z tą działalnością, jaki są obowiązkowe składki ZUS.  

Mniejsze kwoty dofinansowania osoby, które jeszcze nie prowadzą działalności gospodarczej, 
ale dopiero myślą o jej założeniu, mogą pozyskać z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
działanie 6.2 “Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” (kwota 

dofinansowania do 40 tysięcy zł na start) lub z Powiatowego Urzędu Pracy (do 20 tysięcy zł 
dotacji), dla osób mających status bezrobotnego.  
 

 

Potrzebna jest „męska decyzja” 

Jeżeli ktoś jeszcze się zastanawia, czy warto wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie, czy 
może jeszcze poczekać z tą decyzją do tzw. „lepszych czasów”, to powinien wziąć pod 
uwagę fakt, że warunki oraz kryteria w nowym okresie programowania mogą 
diametralnie zostać zmienione.  
 

W projektach rozporządzeń dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 znajdują się 
zapisy, że wspierane powinny być w szczególny sposób projekty łączące jednocześnie 
rolnictwo i turystykę wiejską na obszarach wiejskich promującą dziedzictwo przyrodnicze  
i kulturowe, a także promujące inwestycje w energię odnawialną. Ale działania II filaru WPR 

przewidują grupowanie szeregu instrumentów mających na celu wspieranie MŚP na 
obszarach wiejskich w jedno działanie „Rozwój gospodarstw rolnych i działalności 
gospodarczej”. 

W uzasadnieniu czytamy, iż: „Komisja Europejska uważa, że tworzenie i rozwój nowej 
działalności gospodarczej w postaci nowych gospodarstw, przedsiębiorstw lub inwestycji  

w działalność pozarolniczą ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju i konkurencyjności 
obszarów wiejskich. Środek dotyczący rozwoju gospodarstw rolnych i działalności 
gospodarczej powinien ułatwiać młodym rolnikom rozpoczęcie działalności i strukturalne 

dostosowanie ich gospodarstw po rozpoczęciu działalności, różnicowanie działalności  
w kierunku działalności pozarolniczej oraz tworzenie i rozwijanie MŚP prowadzących 
działalność pozarolniczą na obszarach wiejskich. Wsparcie na rzecz założenia nowego 

przedsiębiorstwa powinno obejmować jedynie początkowy okres działalności 
przedsiębiorstwa i nie powinno stać się pomocą operacyjną. Z tego względu w przypadku, 

gdy państwa członkowskie decydują się na udzielanie pomocy w ratach, pomoc ta nie 

powinna być udzielana przez okres dłuższy niż pięć lat.” 
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