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Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
07.10.2006.

Cel działania
Działanie będzie wpływać na wzrost konkurencyjności gospodarczej, rozwój przedsiębiorczości i rynku
pracy, a w konsekwencji - poprawę jakości życia na obszarach wiejskich.

Podstawa prawna
Art. 54 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW) (Dz.
Urz. UE L 277, str. 1 z 21.10.2005).

Uzasadnienie
Jednym z podstawowych problemów obszarów wiejskich jest wysoki poziom bezrobocia. Realizacja
działania tworzy warunki dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia,
przyczyniając się tym samym do zrównoważonego rozwoju ekonomiczno-społecznego obszarów
wiejskich.

Zakres pomocy
Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem
mikroprzedsiębiorstw działających w zakresie:
1) usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
2) usług dla ludności;
3) drobnej wytwórczości, rzemiosła lub rękodzielnictwa;
4) robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
5) usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
6) usług transportowych;
7) usług komunalnych;
8) przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
9) magazynowania lub przechowywania towarów;
10) wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy;
11) rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.
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Beneficjent
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która
prowadzi działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót
nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro.

Kryteria dostępu
Pomoc może być przyznana, jeżeli:
1) projekt jest uzasadniony ekonomicznie;
2) projekt spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie
do tego projektu;
3) projekt realizowany jest w miejscowości do 2 tys. mieszkańców, należącej do gminy wiejskiej lub
miejsko-wiejskiej w której znajduje się siedziba przedsiębiorcy, a w przypadku inwestycji związanych z
nieruchomością w której położenia jest ta nieruchomość; kryterium to nie dotyczy grup producentów
rolnych oraz wstępnie uznanych grup owoców i warzyw i organizacji producentów owoców i warzyw oraz
podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
4) beneficjent niebędący właścicielem nieruchomości, której dotyczy projekt, posiada prawo do
dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji
projektu;
5) projekt realizowany w ramach osi 4 uzyskał akceptację odpowiedniej Lokalnej Grupy Działania.

Forma i wysokość pomocy
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość pomocy
udzielonej jednemu beneficjentowi nie może przekroczyć 500 tys. zł. W przypadku przetwórstwa
produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu
beneficjentowi wynosi 100 tys. zł.

Poziom pomocy
Poziom pomocy wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Zasięg geograficzny
Cały kraj.

Liczba beneficjentów
Szacowana liczba beneficjentów w latach 2007 &ndash; 2013 wynosi 5 tys.
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Wskaźniki monitorowania
Wskaźniki produktu:
1) liczba mikroprzedsiębiorstw objętych pomocą - w podziale na: płeć i kategorię wiekową beneficjenta
(poniżej lub powyżej 40 lat) i rodzaj mikroprzedsiębiorstwa (istniejące lub nowo utworzone);
2) całkowita wartość inwestycji.
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