
 

 

 

 

 

Obszar LGD Ziemia Zamojska obejmuje 9 gmin 

pow. zamojskiego: Grabowiec, Komarów-Osada, 

Łabunie, Miączyn, Nielisz, Sitno, Skierbieszów, 

Stary Zamość, Sułów.  
 

 
 

Dane kontaktowe 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania 

ZIEMIA ZAMOJSKA 

 

Biuro LGD 

Kornelówka 41 

22-424 SITNO 

 

tel./fax. 84 307 22 07 

e-mail: biuro@lgdziemiazamojska.pl 

http://www.lgdziemiazamojska.pl/ 

Godziny otwarcia dla interesantów: 

pn.– pt.: 7:30-15:30 

ROZWÓJ  

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
 

na obszarze Stowarzyszenia  

 

LGD Ziemia Zamojska 
 

w ramach PROW 2014-2020 

 

 

 PODEJMOWANIE 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

 ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ 

 

 WSPIERANIE WSPÓŁPRACY 
 

 

 

 

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

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Ulotka opracowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Ziemia Zamojska”,  

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 
poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 

 

 
   

mailto:biuro@lgdziemiazamojska.pl


Wsparcie finansowe w ramach rozwoju 

przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR w 

ramach PROW 2014-2020 udzielane na obszarze 

Stowarzyszenia LGD Ziemia Zamojska dostępne 

jest w ramach działań:  

1. Podejmowanie działalności gospodarczej 

2. Rozwijanie działalności gospodarczej 

3. Wspieranie współpracy 

 

 O dofinansowanie mogą się ubiegać 

podmioty, którym został nadany numer 

identyfikacyjny nadawany w trybie przepisów o 

krajowym systemie ewidencji producentów, 

gospodarstw rolnych i wniosków o przyznanie 

płatności (nr z ARiMR). 

 

O wsparcie mogą aplikować następujące podmioty: 

 

Osoba fizyczna, jeżeli: 

 

 jest obywatelem państwa członkowskiego UE 

 jest pełnoletnia 

 ma miejsce zamieszkania na obszarze 

wiejskim objętym LSR 

 działalność, którą planuje rozpocząć lub 

rozwinąć będzie zarejestrowana na obszarze 

objętym LSR 

 

Osoba prawna, jeżeli: 

 

 jej siedziba lub oddział znajduje się na 

obszarze objętym LSR 

 

Jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej,  

 

 której ustawa przyznaje zdolność prawną, 

jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału 

znajduje się na obszarze objętym LSR 

 

Warunki dofinansowania: 

1. Podejmowanie działalności gospodarczej: 

 

 wnioskodawca nie podlega przepisom o 

ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym 

zakresie, chyba że podejmuje działalność gosp. jako 

produkcja artykułów spożywczych lub produkcja 

napojów 

 w okresie 2 lat poprzedzających dzień 

złożenia wniosku o przyznanie pomocy 

wnioskodawca  nie wykonywał działalności gosp. i 

nie została mu przyznana pomoc na operację w tym 

zakresie 

 planowany czas prowadzenia działalności to 

min. 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej 

 operacja obejmująca koszty inwestycyjne, 

zakłada realizację projektu na obszarze objętym 

LSR 

 inwestycje w ramach operacji będą 

realizowane na nieruchomości będącej własnością 

lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o 

przyznanie pomocy lub podmiot posiada prawo do 

dysponowania nieruchomością przez okres realizacji 

operacji oraz okres trwałości projektu  

 operacja będzie realizowana nie więcej niż 

w 2 etapach 

 realizacja i rozliczenie projektu nastąpi w 

terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy 

 

2. Rozwijanie działalności gospodarczej: 

 

 podmiot prowadzi działalność gospodarczą 

 utworzy min. 1 miejsce pracy i utrzyma go 

przez min. 3 lata od dnia wypłaty płatności 

końcowej, z wyjątkiem sytuacji gdy kwota, o którą 

się ubiega wynosi do 25 tys. zł.  

 podmiot nie otrzymał wsparcia w ramach 

działania podejmowanie działaln. gosp. lub upłynęło 

min. 2 lata od dnia przyznania tej pomocy 

 

3. Wspieranie współpracy pomiędzy podmiotami 

wykonującymi działalność gospodarczą: 

 

 pomoc jest przyznawana podmiotom, które 

zawarły porozumienie o wspólnej realizacji 

operacji, która ma na celu zwiększenie 

sprzedaży dóbr lub usług oferowanych przez 

podmioty z obszaru LSR przez zastosowanie 

wspólnego znaku towarowego lub stworzenie 

oferty kompleksowej sprzedaży takich dóbr i 

usług 

 

 

 

 

Poziom dofinansowania i miejsca pracy: 
 

Rodzaj 

działania 

Wyso-

kość 

pomocy 

Wartość 

dofinansowania 

Liczba 

miejsc 

pracy 

Podejmo-

wanie 

działaln. 

gosp. 

80 tys. 

zł. 

100%: premia min. 1 

 

Rozwijanie 

działaln. 

gosp. 

max. 

300 tys. 

zł.  

70% kosztów 

kwalifiko-

walnych: 

refundacja 

min. 1 

do 25 

tys. zł.  

do 25 tys. zł. 0 

Wpieranie 

współpracy 
max. 

300 tys. 

zł.  

70% kosztów 

kwalifiko-

walnych: 

refundacja 

0 

 


