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ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
 

Co to jest? 

Nowatorstwo, rozszerzenie działalności gospodarczej, wspieranie priorytetowych 

działalności gospodarczych (zatrudniających mniej niż 50 pracowników), a przede 

wszystkim tworzące miejsca pracy dla osób defaworyzowanych. 

Kogo dotyczy? 

 Osoba fizyczna, jeżeli miejsce oznaczone adresem pod którym wykonuje działalność 

gospodarczą znajduje się na obszarze objętym LSR 

 Osoba prawna z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału 

znajduje się na obszarze objętym LSR 

 Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa 

przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na 

obszarze objętym LSR 

 Podmiot ubiegający się o jej przyznanie 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 

Preferowane 
grupy docelowe 

 osoby w wieku do 40 roku życia lub 

 osoby w wieku powyżej 50 roku życia lub 

 kobiety lub 

 osoby z orzeczona niepełnosprawnością 

Obowiązek 
utrzymania 
działalności 

Przez okres minimum 3 lat od dnia wypłaty płatności końcowej 

Inne obowiązki 

 konieczność utworzenia co najmniej 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełny etat 

średnioroczny, a osoba dla której zostanie utworzone miejsce pracy zostanie 

zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę.  

 utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach 

realizacji operacji, do dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności 

końcowej 

Preferowane 
branże 

działalności 
gospodarczej 

 turystyka (w tym gastronomia, miejsca noclegowe, rekreacja, wypoczynek), 

 produkty lokalne, rzemiosło – rękodzieło, lokalne dziedzictwo (promowane projekty 

przyczyniają się do promowania, wytwarzania, kultywowania i promocji produktów 

lokalnych),  

 wdrażające technologie przyjazne środowisku / przeciwdziałające zmianom klimatu,  

 przedsięwzięcia innowacyjne, zgodne z inteligentnymi specjalizacjami 

województwa warmińsko-mazurskiego. 
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Inteligentne 
specjalizacje 

województwa 
warmińsko-
mazurskiego 

1. Żywność wysokiej jakości 

 produkcja artykułów spożywczych i napojów 

 specjalistyczna produkcja na potrzeby rolnictwa (np. produkcja maszyn, nawozów) 

 działalność usługowa związana ze sprzedażą,  promocją i eksportem żywnościy 

2. Meblarstwo i przemysł drzewny 

 produkcja różnych wyrobów z drewna oraz korka 

 produkcja mebli 

 usługi projektowe, wzornictwo i design dla branży meblarskiej 

 produkcja innych wyrobów stolarskich (np. okna, drzwi etc.) 

 naprawa, konserwacja, sprzedaż i dystrybucja wyrobów drewno-meblarskich 

3. Ekonomia wody 

 pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, 

 transport wodny, 

 produkcja jachtów i łodzi, 

Wskaźniki 
realizacji 

Wskaźniki rezultatu 

 liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem) w przeliczeniu na pełne etaty 

średnioroczne 

 liczba utrzymanych miejsc pracy (ogółem) w przeliczeniu na pełne etaty 

średnioroczne 

Wskaźnik produktu 

 liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa  

Maksymalna  
kwota 

dofinansowania 

Maksymalna kwota dofinansowania na jednego beneficjenta 300 000 zł 

Minimalna wartość projektu: 50.000 zł 

Refundacja kosztów kwalifikowanych na poziomie nie więcej niż 70% kosztów 

kwalifikowanych. 

Planowany 
termin naborów 

 II półrocze 2016 r. 

 I półrocze 2018 r. 

 
Szczegółowe informacje 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

 oraz w Biurach LGD Południowa Warmia ul. Mickiewicza 40, 11-010 Barczewo  
oraz Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd  

 lub telefonicznie pod numerem  89 674 04 85 lub 89 527 06 25,  

 na stronie internetowej: www.poludniowawarmia.pl oraz www.arimr.gov.pl  
 

 

http://www.poludniowawarmia.pl/
http://www.arimr.gov.pl/

