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Projekt + LSR 
+ Wniosek / Biznesplan

DOTACJA/PREMIA/GRANT

Dostać + Zrealizować 
+ Rozliczyć + !!! Zachować !!!
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W celu zaakceptowania wniosku na wszystkie pytania, które dotyczą 

Wnioskodawcy, oceniający muszą udzielić pozytywnej odpowiedzi. 

Udzielenie odpowiedzi TAK jest możliwe, wyłącznie w 

sytuacji jednoznacznej pozytywnej odpowiedzi na 
pytanie.

Odpowiedzi NIE udziela się w sytuacji jednoznacznej 
negatywnej odpowiedzi lub na podstawie dostępnych 

informacji i dokumentów nie można potwierdzić 
spełniania danego kryterium.
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Biznes Plan …

Uzasadnienie ekonomiczne operacji opiera się 
na wskaźnikach. Uznanie wskaźników 
wynikowych może nastąpić jedynie w 

przypadku pozytywnej oceny Biznesplanu w 
zakresie jego poprawności formalnej, spójności, 
wiarygodności, celowości i zasadności inwestycji 

w danej branży, a także realności przyjętych 
założeń w zakresie wielkości i struktury 

przychodów i kosztów.
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Projekt

• Ocena formalna – karta MRiRW

• LSR – wskaźniki, zakres tematyczny

• Kryteria oceny punktowej

• Budżet – racjonalność, zasada 
konkurencyjności 

• Załączniki 

• …
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Pojęcie organizacji – Wnioskodawcy

Organizacja - grupa ludzi, 

którzy współpracują ze sobą 
w sposób uporządkowany 

i skoordynowany, aby 
osiągnąć pewien zestaw 

celów. 

„Organizacja jest złożonym 
systemem społecznym” 

6



Przegląd teorii zarządzania

• Zarządzanie - kierowanie (wg. Gulickiej) to dziedzina wiedzy, która
dąży do zrozumienia, dlaczego i w jaki sposób ludzie współpracują,

aby osiągnąć wyznaczone cele i zwiększyć użyteczność systemów

współdziałania między ludźmi

• Zarządzanie- kierowanie (wg. H. Boettingera ) jest sztuką, czyli

twórczym porządkowaniem chaosu organizacyjnego. Wymaga 3
składników (wizji artysty, znajomości rzemiosła, skutecznego

komunikowania się).

• Zarządzanie (wg. Encyklopedii organizacji i zarządzania) to działalność

kierownicza polegająca na ustaleniu celów i poddawaniu ich realizacji

w organizacji podległej zarządzającemu na podstawie całości środków
produkcji lub prawa dysponowania nimi.

7



Projekt

• Projekt – działanie podejmowane w celu stworzenia niepowtarzalnego
wyrobu lub usługi (Project Management Institute),

• Projekt – problem zaplanowany do rozwiązania (Juran),

• Projekt – przedsięwzięcie realizowane w ramach określonej organizacji,
które jest przedsięwzięciem nowym, nietypowym, odmiennym od
działań rutynowych, takim, z jakim organizacja nie miała nigdy wcześniej
do czynienia (Pawlak),

• Projekt – sekwencja powiązanych ze sobą działań, które przebiegają
w określonym czasie, oraz są ukierunkowane na osiągnięcie precyzyjnie
zdefiniowanego celu.
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Najważniejsze pytania związane 
z budowaniem/oceną projektu

• Co ma być rezultatem projektu?

• Dlaczego należy zrealizować projekt - jakie są powody, korzyści 
i przesłanki ekonomiczne?

• Jak projekt jest będzie realizowany?

• Kto powinien być zaangażowany?                            

• Kiedy projekt będzie realizowany / zakończony?

• Jak długo potrwa realizacja projektu?

• Ile realizacja projektu będzie kosztowała?

• Jakie dodatkowe środki będą potrzebne?

• Co może mieć wpływ na rezultat projektu?

• Jakie są pozostałe ryzyka?
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Nie ma problemu nie ma projektu

Czy realizacja operacji rozwiązuje jakiś problem ?

Planowanie projektu obejmuje zarówno dokładne zgłębienie
problemu, który dany projekt ma rozwiązać 

(cel projektu wynika z problemu) i sposobów jego rozwiązania
oraz

zasobów dostępnych dla zaradzenia temu problemowi:
– finansowych (wraz ze źródłami finansowania),
– ludzkich (zespół projektowy),
– rzeczowych,
– innych (organizacyjnych, czasowych itp.).
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Podstawowe parametry projektu

11

• Performance – spełnienie wymagań

• Cost – koszt realizacji

• Time – czas realizacji

• Scope – zakres projektu



Performance – spełnienie wymagań

• Odnosi się do wymogów jakościowych dotyczących wyniku
projektu – cele LSR, sposoby mierzenia efektów.

• Zakres i sposób opisu wymagań jest ściśle sformalizowany
– ogłoszenie o konkursie i dokumentacja.

Cost – koszt realizacji

Koszt realizacji wyraża się najczęściej w postaci limitu
nakładów i kosztów, który nie powinien być przekroczony.
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Time – czas realizacji

• Określa okres, w którym projekt powinien być zrealizowany.

• Określa terminy kalendarzowe projektu.

Scope – Zakres projektu

• Określa końcowy produkt przedsięwzięcia projektowego.

• Ogół działań służących osiąganie celu.
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Problem, potrzeba, cel, projekt, wniosek, operacja …

Wnioskodawcy

Problemy 
i potrzeby

Formularz Wniosku + 
Załączniki

Projekt

CEL 

+ 

Zestawienie 
rzeczowo

-finansowe

Operacja

14



Ocena zgodności z PROW (1)
1. Wnioskodawca prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo
w rozumieniu przepisów rozporządzenia 651/2014.

2. Gdy Wnioskodawcą jest osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą:

• miejsce oznaczone adresem, pod którym osoba fizyczna wykonuje
działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

• Wnioskodawca jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

• Wnioskodawca jest pełnoletni.

3. Gdy Wnioskodawcą jest osoba prawna:

• Siedziba / oddział osoby prawnej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym
LSR.

4. Gdy Wnioskodawcą jest spółka cywilna:

• W przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania
działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, każdy wspólnik spółki
cywilnej, w zależności od formy prawnej wspólnika, spełnia kryteria
określone powyżej (dotyczące osób fizycznych i prawnych).
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Ocena zgodności z PROW (2)

1. Operacja jest zgodna z celem (-ami) określonym (-ymi) w PROW na lata 2014-
2020 (przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, ochrona środowiska,
przeciwdziałanie zmianom klimatu).

2. Operacja jest zgodna z zakresem pomocy określonym w rozporządzeniu
(m.in. nie przekracza dostępnego limitu pomocy dla Beneficjenta).

3. Operacja, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR,
chyba, że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo
przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie
zlokalizowany poza tym obszarem.

4. Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej
własnością lub współwłasnością Wnioskodawcy lub Wnioskodawca posiada
prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku
o przyznanie pomocy, co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres
podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71
ust. 1 rozporządzenia 1303/2013.
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Ocena zgodności z PROW (3)

5. Operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie
zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym
operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych
operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po
zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia
umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

6. Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych.

7. Wnioskodawca posiada:

• doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji,
którą zamierza realizować, lub

• zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

• kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować,
jeżeli jest osobą fizyczną, lub

• wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza
realizować
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Ocena zgodności z PROW (4)

8. Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie
z biznesplanem.

9. Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

10. Została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli
jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi.

11. Wnioskodawca w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku
o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność
gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej.

12. Wnioskodawcy nie została dotychczas przyznana pomoc na podjęcie
działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020 albo upłynęło co
najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi tej pomocy.
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Ocena zgodności z PROW (5)

13. Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy
w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem
realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy,
zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy
o pracę.

14. Operacja zakłada utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które
zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłynie 3
lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

15. Działalność gospodarcza będąca przedmiotem operacji nie jest
sklasyfikowana wg PKD, wykluczonych z ubiegania się o pomoc.
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Koszty kwalifikowalne

1) Koszty ogólne związane z wydatkami w ramach budowy lub modernizacji
nieruchomości lub z zakupem nowych maszyn i wyposażenia (honoraria architektów,
opłaty za konsultacje, doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego
i gospodarczego),

2) roboty budowlane lub usługi,

3) zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, licencji lub
wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków
towarowych,

4) najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

5) zakup nowych maszyn lub wyposażenia,

6) zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych
przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,

7) zakup materiałów,

8) podatek od wartości dodanej (VAT), z wyjątkiem podatku który można odzyskać na
mocy prawodawstwa krajowego VAT.
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Wniosek o dofinansowanie (1)

Numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (ARiMR)

Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie posiada nadanego numeru
identyfikacyjnego, musi złożyć odpowiedni wniosek we właściwym terytorialnie
Biurze Powiatowym ARiMR.

W przypadku, gdy podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy jest
małżonek rolnika lub współposiadacz gospodarstwa rolnego, którzy wyrazili
pisemną zgodę na nadanie numeru identyfikacyjnego ich małżonkowi lub
współposiadaczowi, w polu tym należy wpisać numer identyfikacyjny nadany temu
małżonkowi/współposiadaczowi i nie należy występować o nadanie nowego
numeru.
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Opis planowanej operacji

W opisie należy odnieść się do celów ogólnych, szczegółowych oraz
przedsięwzięcia, które określono w LSR oraz ogłoszeniu o naborze i zgodności
projektu z tymi celami.

Zakres operacji – musi być zgodny z zakresem podanym w ogłoszeniu
o naborze wniosków.

Wskaźniki – muszą być zgodne ze wskazanymi w ogłoszeniu o naborze
wniosków. Operacja powinna realizować wskaźnik produktu i rezultatu.

Wniosek o dofinansowanie (2)
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Wniosek o dofinansowanie (3)

Plan finansowy operacji 

Koszty operacji:

• całkowite,

• kwalifikowalne – wartość procentowa dofinansowania liczona od kwoty
netto.

Należy pamiętać, iż dofinansowanie udzielane w ramach LGD ma formę
pomocy de minimis, co do której obowiązuje limit 200 000,00 euro na
Beneficjenta w okresie 3 lat (tj. rok bieżący plus dwa poprzednie).
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Wniosek o dofinansowanie (4)

Zestawienie rzeczowo-finansowe

I. Koszty kwalifikowalne.

II. Wartość wkładu rzeczowego w tym wartość towarów, gruntów lub
nieruchomości oraz wartość pracy.

III. Koszty ogólne.

Koszty należy przedstawić w podziale na etapy:
(maksymalna ilość etapów prac to 2).

W opisie zadań należy podać źródło ceny, markę, typ lub rodzaj zakupu.
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Wniosek o dofinansowanie (5)
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Wniosek o dofinansowanie (6)

Załączniki 

lista na końcu we wniosku …

• biznesplan,
• decyzja o wpisie producenta do ewidencji producentów lub wniosek

o wpis do ewidencji producentów,
• dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości,
• oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości

przedsiębiorstwa;

w przypadku robót budowlanych:
• kosztorys inwestorski,
• decyzja środowiskowa / pozwolenie na budowę;

• inne – wynikające z zakresu projektu.
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Założenia:

• Niedozwolona jest jakakolwiek ingerencja w formę Biznesplanu poprzez wycinanie
punktów, usuwanie tabel lub stron etc.

• Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy musi wypełnić wszystkie pola
w Biznesplanie. Jeśli jakieś pytanie/polecenie go nie dotyczy, musi wpisać „nie dotyczy”.

• Uzasadnienie ekonomiczne operacji opiera się na wskaźnikach. Uznanie wskaźników
wynikowych może nastąpić jedynie w przypadku pozytywnej oceny Biznesplanu
w zakresie jego poprawności formalnej, spójności, wiarygodności, celowości i zasadności
inwestycji w danej branży, a także realności przyjętych założeń w zakresie wielkości
i struktury przychodów i kosztów.

• Operacja jest uzasadniona ekonomicznie, jeżeli wskaźniki rentowności oraz NPV maja
wartość dodatnią.

• Uwzględnianie w Biznesplanie nierealnych założeń, może skutkować negatywnymi
konsekwencjami. Beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia w wyniku realizacji operacji,
określonego w umowie ilościowego i wartościowego poziomu sprzedaży produktów.

• Dane dotyczące płatności końcowej powinny być odzwierciedlone w bilansie oraz
rachunku zysków i strat.

Biznesplan
Na co warto zwrócić uwagę przy opracowywaniu Biznesplanu? (1)
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Biznesplan
Na co warto zwrócić uwagę przy opracowywaniu Biznesplanu? (2)

Informacje dotyczące zasobów, kwalifikacji, doświadczenia podmiotu
ubiegającego się o przyznanie pomocy – mają wpływ na ocenę punktową;
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Cele pośrednie i końcowe – muszą wpisywać się w cele określone dla 
konkursu oraz LSR;

Biznesplan
Na co warto zwrócić uwagę przy opracowywaniu Biznesplanu? (3)
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Zakładany poziom sprzedaży – musi być racjonalny oraz możliwy do osiągnięcia;

Biznesplan
Na co warto zwrócić uwagę przy opracowywaniu Biznesplanu? (4)
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Opis projektu – innowacyjność, wpływ na ochronę środowiska 
i przeciwdziałanie zmianom klimatu – mają wpływ na ocenę punktową;

Biznesplan
Na co warto zwrócić uwagę przy opracowywaniu Biznesplanu? (5)
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Analiza rynku i konkurencji – od dobrze przeprowadzonej analizy zależy 
powodzenie operacji i osiągnięcie sukcesu;

Biznesplan
Na co warto zwrócić uwagę przy opracowywaniu Biznesplanu? (6)
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Strategia konkurowania – dostosowanie się do zasad rynku;

Biznesplan
Na co warto zwrócić uwagę przy opracowywaniu Biznesplanu? (7)
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Analiza SWOT – dobrze przeprowadzona analiza pozwala na efektywne
wykorzystanie potencjałów i szans oraz niwelowanie słabych stron i zagrożeń;

Biznesplan
Na co warto zwrócić uwagę przy opracowywaniu Biznesplanu? (8)
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Projekcja finansowa;

Biznesplan
Na co warto zwrócić uwagę przy opracowywaniu Biznesplanu? (9)
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Rachunek zysków i strat;

Biznesplan
Na co warto zwrócić uwagę przy opracowywaniu Biznesplanu? (10)
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Zobowiązania Beneficjenta po podpisaniu umowy

• Realizacja projektu (max 2 etapy) zgodnie z zapisami wniosku oraz
załączników, w tym Biznes planu przez okres nie dłuższy niż 2 lata od dnia
zawarcia umowy.

• Utworzenie, najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność końcową,
w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne zdeklarowanych miejsc pracy
w odniesieniu do momentu bazowego.

• Utrzymanie utworzonych miejsc pracy przez okres 24 miesięcy
(zakładanie) lub 36 miesięcy (rozwój) od dnia wypłaty płatności końcowej.

• Osiągnięcie co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie, ilościowego lub
wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w
którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.

• Prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości dla płatności
związanych z realizacją projektu.
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Każdy wygrywa lub nici z interesu
Stephen Covey

Inwentaryzacja, Edukacja, Partnerstwo, Planowanie, Działanie 

Biuro: ul. Targowa 18 / 609, 25-520 Kielce

tel. 507 048 678                               biuro@InicjatywaLokalna.pl

www.InicjatywaLokalna.pl                www.carownica.pl
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