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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
szansą na rozwój mikroprzedsiębiorstw

Beneﬁcjenci
Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
wspiera zarówno ﬁrmy już działające, jak i dopiero powstające na obszarach wiejskich. Jak należy w tym programie interpretować „obszary wiejskie”? To pojęcie dość
pojemne, ponieważ dotyczy miejscowości należących
do gminy wiejskiej albo gminy miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców lub
gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących
powyżej 5 tys. mieszkańców.
Ze wsparcia w tym działaniu mogą skorzystać zarówno osoby ﬁzyczne, jak też osoby prawne (spółki prawa
handlowego) lub jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, które prowadzą lub podejmują działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej
10 osób i mające obrót nieprzekraczający równowartości
w złotych 2 mln euro. W przypadku osób ﬁzycznych liczy
się tu zarówno miejsce zamieszkania, jak i miejsce realizacji planowanej inwestycji, a w przypadku spółek prawa
handlowego siedziba lub oddział musi się znajdować na
obszarach wiejskich. Dodatkowo w przypadku operacji
związanej z nieruchomością (np. projekt dotyczący budowy, rozbudowy, modernizacji zakładu czy biura) miejsce
położenia tejże nieruchomości musi znajdować się również na obszarach wiejskich.
Co ważne, jak wynika z samej nazwy tego działania, doﬁnansowanie można tu otrzymać nie tylko na rozwój ﬁrmy

już istniejącej, ale również tej, która dopiero zamierza rozpocząć działalność. Dotacji nie otrzyma tu przedsiębiorca,
który w okresie ostatnich dwóch lat uzyskał pomoc w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie
6.2 Promocja przedsiębiorczości.
Jednym z podstawowych warunków, jakie musi spełnić
aplikujący o wsparcie w tym programie przedsiębiorca,
jest prowadzenie działalności w zakresie:
- usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
- usług dla ludności,
- sprzedaży hurtowej i detalicznej,
- rzemiosła lub rękodzielnictwa,
- robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
- usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,
- usług transportowych,
- usług komunalnych,
- przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,
- magazynowania lub przechowywania towarów,
- wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,
- rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.
O zakwaliﬁkowaniu do jednego z wymaganych obszarów decyduje odpowiedni kod PKD, którym aplikujący
o wsparcie przedsiębiorca będzie się posługiwał w odniesieniu do działalności, na którą pozyska wsparcie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

FOT. ARCHIWUM

Gdy kończą się fundusze unijne dostępne w Regionalnych Programach Operacyjnych,
przedsiębiorcy szukają innych możliwości wsparcia ﬁnansowego swoich inwestycji.
I choć dla wielu ﬁrm szanse na pozyskanie dotacji w najbliższej przyszłości maleją
ze względu na brak naborów wniosków do programów regionalnych wspierających
inwestycje w przedsiębiorstwach, to wciąż przed taką szansą stoją ﬁrmy (również
kamieniarskie) zlokalizowane na terenach wiejskich.

„Dotacje z UE - ZAFUNDUJ SOBIE ROZWÓJ”
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Takie warunki przyznania wsparcia wynikają z podstawowego celu, jaki dla tego działania został postawiony,
a którym jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach
wiejskich.
Wielkość pomocy
Dotacja przyznawana w działaniu „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw” ma formę zwrotu części kosztów
kwaliﬁkowalnych operacji (projektu). Możliwe jest również
pozyskanie zaliczki na poczet realizowanej inwestycji.
Wielkość przyznanej pomocy jest uzależniona od ilości
utworzonych w wyniku zrealizowanej inwestycji miejsc
pracy we wspartym przedsiębiorstwie. Maksymalna
wysokość pomocy udzielonej jednemu beneﬁcjentowi
w okresie realizacji Programu (a nie w ramach jednego
złożonego projektu) nie może przekroczyć 300 000 zł. Co
do zasady w jednym roku można złożyć jeden wniosek
o przyznanie pomocy. Jeżeli w danym okresie składania
wniosków jeden wnioskodawca złoży więcej niż jeden
wniosek, pomoc nie zostanie przyznana.
Poziom pomocy ﬁnansowej wynosi maksymalnie 50 proc.
kosztów kwaliﬁkowalnych operacji. Aby otrzymać wsparcie, biznesplan musi przewidywać utworzenie co najmniej
jednego miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem
rzeczowym operacji.
Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie
może przekroczyć:
1) 100 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co
najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy (w przeliczeniu na
pełne etaty średnioroczne),
2) 200 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co
najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy (w przeliczeniu na
pełne etaty średnioroczne),
3) 300 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co
najmniej 3 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty
średnioroczne).
Ilość tworzonych w ramach projektu miejsc pracy musi
być uzasadniona jego zakresem i z charakteru projektu
wprost wynikać.
Ocena wniosków
Nabory wniosków do działania ogłaszane corocznie przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
cieszą się dużym zainteresowaniem. Najbliższy nabór
wniosków najprawdopodobniej odbędzie się jesienią
2012 r. Pozytywna ocena projektu jest możliwa, o ile spełnionych zostanie szereg kryteriów dostępu opisanych powyżej. Wspierana inwestycja musi być uzasadniona pod
względem ekonomicznym i powinna spełniać wymagania
wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które
mają zastosowanie do tej operacji.
Wniosek o przyznanie pomocy powinien zostać sporządzany na formularzu udostępnionym przez ARiMR.
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Do wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane załączniki, zgodnie z listą załączników określoną w końcowej części
wniosku.:
• Ekonomiczny Plan Operacji (EPO), będący biznesplanem dla
inwestycji,
• Wniosek o nadanie numeru identyﬁkacyjnego producenta
w przypadku wnioskodawcy, który nie posiada numeru
identyﬁkacyjnego,
• Odpis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze
Sądowym lub Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej,
• Deklaracje ZUS DRA wraz z załącznikami ZUS RCA (RCX),
ZUS RSA, ZUS RZA z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
• Zapytania ofertowe wysłane do co najmniej 3 potencjalnych dostawców/wykonawców wraz z potwierdzeniem ich
wysłania,
• Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do
nieruchomości, w/na której realizowana będzie operacja
– w przypadku inwestycji bezpośrednio związanych z nieruchomością,
• Decyzje, pozwolenia, zgłoszenia lub opinie organów administracji publicznej,
• Kosztorys inwestorski wraz z wymaganymi rysunkami i zestawieniami, Ostateczne pozwolenie na budowę lub Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu
organowi, potwierdzone przez ten organ – dla inwestycji
dotyczących robót budowlanych,
• Inne dokumenty, w tym oświadczenia sporządzone na
formularzach przygotowanych przez ARiMR.
Wniosek w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Oddziale Regionalnym ARiMR
właściwym dla miejsca realizacji operacji. Złożony wniosek w pierwszej kolejności podlega wstępnej weryﬁkacji
pod kątem: niepodlegania wnioskodawcy wykluczeniu
z możliwości otrzymania pomocy, terminowości złożenia
wniosku, złożenia jednego wniosku w roku, wypełnienia
wskazanych w formularzu wszystkich wymaganych pozycji wniosku, tj. numeru identyﬁkacyjnego, nazwiska/
nazwy, pierwszego imienia oraz numeru NIP, a w przypadku niewpisania numeru identyﬁkacyjnego – załączenia Wniosku o nadanie numeru identyﬁkacyjnego producenta. Brak wypełnienia wymaganych pozycji oraz
niezałączenie ww. załącznika (jeśli wnioskodawca nie
posiada numeru identyﬁkacyjnego) spowoduje odmowę
przyznania pomocy. Każdy wnioskodawca musi posiadać ten numer w dniu składania wniosku o przyznanie
pomocy lub też wystąpić o jego nadanie do Biura Powiatowego ARiMR właściwego terytorialnie ze względu
na swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę ﬁrmy. Brak
zgodności danych w tym zakresie będzie powodował
konieczność składania wyjaśnień, a w uzasadnionych
przypadkach nawet odmowę przyznania pomocy w ramach ww. działania.
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W przypadku złożenia wniosku niekompletnie wypełnionego lub bez wymaganych załączników określonych we
wniosku wnioskodawcę wzywa się w formie pisemnej do
uzupełnienia wniosku w terminie 21 dni kalendarzowych
od dnia otrzymania wezwania. Brakujące dokumenty
należy dostarczyć do Oddziału Regionalnego ARiMR
właściwego terytorialnie dla miejsca realizacji operacji.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie usunie wszystkich
braków lub nieprawidłowości albo dostarczone w trybie uzupełnienia dokumenty wymagają poprawienia lub
wyjaśnienia, OR ARiMR może ponownie wezwać wnioskodawcę do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień
lub dostarczenia poprawionych dokumentów w terminie
21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania. Na
pisemną, uzasadnioną prośbę wnioskodawcy złożoną
nie później niż przed upływem terminu określonego w piśmie o uzupełnienie/poprawienie wniosku Agencja może
wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez
wnioskodawcę czynności określonych w ww. piśmie.
Podobnie jak w przypadku każdego innego programu
dotacyjnego złożony wniosek nie może być zmieniany
w zakresie planowanych kosztów operacji lub zestawienia rzeczowo-ﬁnansowego operacji, z wyłączeniem
zmian wynikających z wezwań Agencji. W tym przypadku jednak ARiMR dopuszcza możliwość wprowadzenia
jednej zmiany w zakresie planu ﬁnansowego lub zestawienia rzeczowo-ﬁnansowego (o ile zmiana ta nie spowoduje zmiany celów operacji wskazanych we wniosku
o przyznanie pomocy oraz zwiększenia kwoty pomocy).
O fakcie wprowadzenia takiej zmiany należy Agencję
poinformować w piśmie przewodnim zawierającym wyjaśnienia co do zakresu wprowadzonych zmian.
Wniosek spełniający wymogi wstępnej weryﬁkacji podlega dalszej ocenie pod względem kompletności i poprawności, zgodności z zasadami dotyczącymi przyznawania
pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, weryﬁkacji krzyżowej, a także ocenie
technicznej i ekonomicznej oraz wizytacji w miejscu realizacji inwestycji.
W sytuacji, gdy w wyniku weryﬁkacji wniosku stwierdzono, iż brak jest zgodności z zasadami dotyczącymi przyznawania pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw, lub gdy ocena techniczna i ekonomiczna lub wizytacja w miejscu realizacji inwestycji jest
negatywna, następuje odmowa przyznania pomocy.

przedłużający się proces weryﬁkacji. Do szczególnych
przypadków należą projekty, które swoim zakresem
rzeczowym obejmują roboty budowlane – tu bardzo
szczegółowej oceny dokonuje kosztorysant Agencji,
który niejednokrotnie wnosi swoje zastrzeżenia i uwagi
do dołączanych do wniosku kosztorysów inwestorskich.
W efekcie takich działań ocena projektu dotyczącego
np. budowy nowego zakładu kamieniarskiego może
potrwać nawet dwa lata. Z drugiej strony jednak dla
kamieniarza planującego nabycie nowej maszyny czy
urządzenia, jak choćby szliﬁerki, nowoczesnej piły, centrum obróbczego CNC czy maszyny do cięcia kamienia
wodą, aplikowanie o doﬁnansowanie w tym działaniu
wydaje się prostsze i pewniejsze niż w ramach programów regionalnych. Uzyskanie w nich pozytywnej oceny
jest zdecydowanie trudniejsze i, ze względu na niskie
alokacje ﬁnansowe na nabór wniosków, nie gwarantuje
niestety dotacji. W zakończonych naborach do działania
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw wszyscy wnioskodawcy, których projekty przeszły pozytywnie weryﬁkację, otrzymali doﬁnansowanie. Może zatem warto
spróbować…

Urszula Pieńkowska
wiceprezes zarządu Maculewicz Consulting sp. z o.o.
www.maculewicz.pl

Każdy przedsiębiorca planujący złożenie wniosku o doﬁnansowanie w ramach działania 312 PROW Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw powinien zdawać sobie
sprawę z faktu, że pomimo wielu udogodnień, jakie
wprowadza w tym działaniu Agencja, wnioskodawcy
na zakończoną ocenę wniosków czekać muszą bardzo
długo. Złożone wnioski poddawane są bardzo wnikliwej
ocenie i najczęściej kilkakrotnie przekazywane wnioskodawcy do poprawy i uzupełnienia, czego skutkiem jest
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