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Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w ramach realizowanej LSR i jej celu ogólnego 1 &ndash;
Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienie kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej
LSR planuje
w I kwartale 2022 roku ogłoszenie konkursu i nabór wniosków w zakresie
Podejmowania działalności gospodarczej (Premia)
Na podjęcie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących działania w tym
zakresie kwota dofinansowania (Premia) wynosi 50 000,00 zł.
Środki w Premiach wypłacane są w dwóch transzach:
I transza

80% przyznanej kwoty pomocy (40 000,00 zł),

II transza

20% przyznanej kwoty pomocy (10 000,00 zł).

Źródłem finansowania wsparcia jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020. Alokacja środków w ramach naboru wynosi ok.
1.300.000,00 zł. Ten typ projektów realizowany jest w ramach projektów
konkursowych.
O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, która: jest obywatelem państwa
członkowskiego UE, jest pełnoletnia, miejsce zamieszkania znajduje się
na obszarze wiejskim objętym LSR (Gminy: Baruchowo, Boniewo, Brześć
Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Lubień
Kujawski, Lubanie, Lubraniec, gmina Włocławek i Miasto Kowal).

Głównym warunkiem otrzymania wsparcia finansowego jest podjęcie działalności gospodarczej we
własnym imieniu, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 &ndash; Prawo
przedsiębiorców, i jej wykonywania do dnia, w którym upłyną 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej
oraz

- 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 podlegania tym ubezpieczeniom, lub

- utworzenie, co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to
uzasadnione zakresem realizacji operacji i zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce
pracy, na podstawie umowy o pracę a także utrzymanie tego miejsca pracy do dnia, w którym upłyną 2
lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Kto nie może uzyskać wsparcia finansowego?
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- osoby podlegające społecznemu ubezpieczeniu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie chyba, że
podejmują działalność gospodarczą sklasyfikowaną, jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja
napojów,

- osoby, które w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku wykonywały działalność
gospodarczą,

- osoby, które otrzymały pomoc na podejmowanie działalności gospodarczej.

Dofinansowanie należy przeznaczyć na zakup nowych maszyn lub wyposażenia albo na zakup robót
budowlanych lub usług.

Wnioskodawca jest oceniany według lokalnych kryteriów wyboru operacji (PROW). Dane kryteria będą
weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy i załącznikach do
wniosku. Do wyboru projektu potrzebna jest minimalna ilość punktów, która obecnie wynosi 40 punktów.

Więcej o konkursie mogą dowiedzieć się Państwo kontaktując się z pracownikami biura LGD - nr telefonu
(54) 284-66-69 lub na stronie www.kujawiaki.pl
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