Pomoc nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:
- działalność usługowa wspomagająca rolnictwo
i następująca po zbiorach;
- górnictwo i wydobywanie;
- działalność usługowa wspomagająca górnictwo
i wydobywanie;
- przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków
i mięczaków;
- wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów
rafinacji ropy naftowej;
- produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
- produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
- produkcja metali;
- produkcja pojazdów samochodowych, przyczep
i naczep oraz motocykli;
- transport lotniczy i kolejowy;
- gospodarka magazynowa.
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Biuro LGD “Wadoviana”
ul. Lwowska 7
34-100 Wadowice
tel. +48 508 380 987
wadoviana@wadowice.pl
WWW.WADOVIANA.PL
Zachęcamy do kontaktu z pracownikami naszego
Biura, którzy chętnie odpowiedzą na Państwa
pytania oraz pomogą na każdym etapie składania
i rozliczania wniosku o dofinansowanie.

www.facebook.com/LGDWadoviana

Strategia Rozwoju Lokalnego
Kierowanego przez Społeczność dla
obszaru LGD „Wadoviana”
na lata 2014-2020

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana ze
środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz
kosztów bieżących i aktywizacji”; działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej
W ramach realizacji Strategii Rozwoju
Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla
obszaru LGD „Wadoviana” na lata 2014-2020
(zwanej dalej LSR) osoby/podmioty planujące
rozpoczęcie działalności gospodarczej będą miały możliwość uzyskania dofinansowania
w formie premii wypłacanej w 2 transzach.
O pomoc może ubiegać się podmiot będący
osobą fizyczną, jeżeli:
- jest obywatelem państwa członkowskiego Unii
Europejskiej
- jest pełnoletni,
- ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim
objętym LSR.
Przez „obszar objęty LSR” należy rozumieć obszary wiejskie Gminy Andrychów oraz Gminę
Wadowice wraz z miastem Wadowice.
Podmiot może się ubiegać o pomoc jeśli w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku
o przyznanie pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej i nie została mu dotychczas
przyznana pomoc na operację w tym zakresie.

O pomoc będzie można ubiegać się
realizując następujące cele i wskaźniki:

Warunki finansowe

Projekt może być realizowany, jeżeli:
- nie będzie współfinansowany z innych środków publicznych,

- planowane w ramach operacji inwestycje,
będą realizowane na obszarze objętym LSR,
- inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością
lub współwłasnością wnioskodawcy lub posiada on udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone
we wniosku,
- operacja zakłada utworzenie i utrzymanie
miejsca pracy co najmniej przez 2 lata od
dnia płatności końcowej. Jako miejsce pracy traktowane jest również samozatrudnienie wnioskodawcy.

