
 

"Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej" 

27.09.2010r. (poniedziałek) – rozpoczęcie naboru wniosków w LGD Puszcza Knyszyoska 

25.10.2010 (poniedziałek) – zakooczenie naboru wniosków w LGD Puszcza Knyszyoska 

Zakres działao, na które można uzyskad wsparcie z "Różnicowania w kierunku działalności 

nierolniczej", jest niezwykle szeroki. Obejmuje on pomoc na świadczenie różnorakich usług dla 

gospodarstw rolnych lub leśnictwa, a także dla ludności.  

Pieniądze z "Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej" można przeznaczyd na: 

 inwestycje związane z działalnością turystyczną oraz ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem 

 różnego rodzaju przedsięwzięcia w przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych 

produktów leśnych 

 w wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy.  

 pomocą w zakresie rachunkowości, doradztwa oraz usług informatycznych.  

Sfinansowad można również działalnośd związaną z prowadzeniem sprzedaży hurtowej lub 

detalicznej różnych produktów takich jak maszyny i urządzenia rolnicze czy np. perfumy i kosmetyki. 

Środki z "Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej" mogą byd wykorzystane na działalnośd 

aktywizującą mieszkaoców obszarów wiejskich np. poprzez inwestycje w organizację różnego 

rodzaju form opieki nad dziedmi. 

Pomoc, którą otrzymuje rolnik w formie refundacji, może wynieśd do 100 tys. zł i pokryd do 50% 

kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację zaplanowanego przedsięwzięcia. 

 

"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 

27.09.2010r. (poniedziałek) – rozpoczęcie naboru wniosków w LGD Puszcza Knyszyoska 

25.10.2010 (poniedziałek) – zakooczenie naboru wniosków w LGD Puszcza Knyszyoska 



Zakres przedsięwzięd, na które można otrzymad wsparcie jest bardzo szeroki. Obejmuje inwestycje 

związane z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw w takich sferach jak: 

 usługi dla rolnictwa czy leśnictwa,  

 usługi dla ludności,  

 sprzedaż hurtową i detaliczną,  

 rzemiosło i rękodzielnictwo,  

 roboty i usługi budowlane,  

 usługi instalacyjne,  

 usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją  i  wypoczynkiem,  

 usługi komunalne,  

 przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,  

 magazynowanie lub przechowywanie towarów,  

 wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy,  

 rachunkowośd, doradztwo i usługi informatyczne. 

Mikroprzedsiębiorca otrzyma dofinansowanie 50% kwoty netto po zrealizowaniu zakresu 

rzeczowego operacji oraz utworzeniu nowych miejsc pracy. Kwota zaliczki  może wynieśd w tym roku 

nawet do 50% pomocy. 

Na powstanie jednego nowego miejsca pracy (w tym samo zatrudnienie) przedsiębiorca otrzyma 

100 tys. zł. wsparcia. W przypadku utworzenia co najmniej dwóch nowych miejsc pracy kwota 

pomocy wyniesie 200 tys. zł. Natomiast na uruchomienie co najmniej trzech nowych miejsc pracy 

przedsiębiorca otrzyma 300 tys. zł. 

Do mikroprzedsiębiorstw zalicza się firmy zatrudniające mniej niż 10 osób, przy obrotach lub sumie 

bilansowej aktywów nie przekraczającej rocznie równowartości 2 mln euro. 


