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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  

Ulotka opracowana przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-2020.  

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

OD 2006 ROKU WSPIERAMY ROZWÓJ REGIONU! 

PRZEDSIĘBIORCO PRZYJDŹ I DOWIEDZ SIĘ JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE DLA 

SWOJEJ FIRMY!  

W związku z zamiarem ogłoszenia naboru wniosków w zakresie rozwijania działalności gospodarczej zachęcamy osoby, które 

zamierzają pozyskać środki w tym zakresie do zgłoszenia się na szkolenie, na którym omówione zostaną zasady jak „krok po 

kroku” sporządzić biznesplan. 

Szkolenia odbędą się w dwóch różnych terminach: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenia na szkolenie można  składać do 20 lutego 2019 r., osobiście w biurze Stowarzyszenia Kraina św. Anny pok. 228, ul. 

Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, drogą elektroniczną na adres nabory@annaland.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 77 

44 67 131 

Nabór nr 10/2019 

Rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób 

realizujących operacje w tym zakresie w ramach Przedsięwzięcia nr VII. Wzmocnienie rozwoju 

zrównoważonej przedsiębiorczości 

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru wynosi:  

2 233 592, 54 zł  

Termin składania wniosków: 

od 18 marca 2019 r. – do 1 kwietnia 2019 r. 

w biurze Stowarzyszenia Kraina św. Anny ul. Kilińskiego 1 (II piętro, pokój 228), 47-303 

Krapkowice 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych prowadzących działalność gospodarczą  

o statusie mikro i małe przedsiębiorstwo do złożenia wniosków. 

22.02.2019 r.  

27.02.2019 r.  

od 9:30 do 14:00 

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich  

Pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie 

od 9:30 do 14:00  

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach  

ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice 
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str. 2 

 

Kto może zostać wnioskodawcą w naborze 10/2019? 

O środki mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność gospodarczą łącznie przez okres minimum 365 dni w okresie 

ostatnich 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Rozwijana działalność musi być zarejestrowana 

na obszarze jednej z 10 gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju  – Strzelce Opolskie, Krapkowice, Zdzieszowice, Gogolin, 

Tarnów Opolski, Leśnica, Jemielnica, Ujazd, Walce, Izbicko.  

Forma wsparcia i ograniczenia wysokości kwoty pomocy: 

1. Pomoc na realizacje operacji ma postać refundacji kosztów kwalifikowalnych. 

2. Poziom dofinansowania: 70% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, 

do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców.  

3. Limity wsparcia: 

a) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł; 

b) maksymalna kwota pomocy EFRROW nie więcej niż 250 000,00 zł kosztów kwalifikowalnych. 

 

Wymogi formalne złożenia wniosku: 

 
Wnioski składa się w wersji papierowej i elektronicznej (do wniosku w wersji papierowej należy dołączyć wersję elektroniczną na  

2 płytach CD). Wnioski wraz z załącznikami i wymaganymi przez LGD dokumentami składane będą osobiście (lub przez 

pełnomocnika lub osobę upoważnioną) w Biurze Stowarzyszenia w terminie ustalonym w ogłoszeniu o naborze.  
 

Dokumenty obligatoryjne, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy tj.: 

1. Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej łącznie przez okres minimum 365 dni w okresie 

ostatnich 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy (wydruk z CEIDG i/lub oświadczenie 

Wnioskodawcy). 

2. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej. 

3. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa. 

4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością wnioskodawcy lub 

dokument potwierdzający posiadanie prawa 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 zgodnie z art. 71. ust. 1 rozporządzenia 1303/2013 (dokument wymagany dla projektu inwestycyjnego trwale 

związanego z nieruchomością). 

5. Dokument potwierdzający, iż podmiot: 

➢ posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza 

realizować, lub 

➢ posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub  

➢ posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub 

➢ wykonuje działalność, odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.  

6. Biznesplan, 

7. Formularze rozliczeniowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia 

wniosku o przyznanie pomocy (w przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, prowadzi działalność 

gospodarczą i w związku z realizacją operacji planuje utworzenie miejsc pracy) lub 

8. oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o niezatrudnianiu pracowników (oryginał) wraz  

z formularzem ZUS ZUA (w przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy prowadzi działalność 

gospodarczą i w związku z realizacją operacji planuje utworzenie miejsc pracy). 

9. Ostateczna decyzja środowiskowa, jeżeli jej wydanie jest wymagane odrębnymi przepisami. 

10. Decyzja o wpisie producenta do ewidencji producentów lub  

11. wniosek o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, 

ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności lub zaświadczenie o nadanym numerze 

identyfikacyjnym w ewidencji producentów. 

12. Dokumenty uzasadniające przyjęty poziom cen dla danego zadania (w przypadku dóbr niestandardowych, które nie 

znajdują się w obrocie powszechnym). 

 

Więcej informacji o naborze na stronie www.annaland.pl w zakładce Nabory 

 

Pomoc doradczą pracowników LGD można uzyskać od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00-15.30,   

a w piątek od godz. 7.00-13.00. Osobiście w biurze pok.228, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, 

telefonicznie – 77 44 67 130-131, mailowo – nabory@annaland.pl  

http://www.annaland.pl/
mailto:nabory@annaland.pl

