Poddziałanie 6.4. Wsparcie
inwestycji w tworzenie i
rozwój działalności
pozarolniczej.

Informacje ogólne
Z dofinansowania będzie mogła skorzystać osoba fizyczna, prawna
czy jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
Wachlarz działalności objętych wsparciem w tym naborze
rozszerzony został o usługi leśne, a także o te związane z
zabezpieczeniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych.
Dodatkowo działalność, którą może świadczyć potencjalny
beneficjent, może być związana z rolnictwem i leśnictwem w
zakresie mycia i dezynfekcji lub wykorzystania technologii
cyfrowych.
W przypadku usług związanych z rolnictwem i tych dotyczących
leśnictwa, działalność musi być prowadzona przez okres co najmniej
24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie
pomocy.

Kto może ubiegać się o wsparcie:
Zgodnie z przepisami o pomoc może ubiegać się podmiot, który:
 jako osoba fizyczna, osoba prawna, wspólnicy spółki cywilnej lub
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która
jako mikro lub małe przedsiębiorstwo, w rozumieniu załącznika I do
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, wykonuje działalność
gospodarczą:
 obejmującą świadczenie usług w jednym z zakresów określonych w
lp. 1–5 załącznika nr 1 do rozporządzenia, tj.:
 działalność usługową związaną z rolnictwem,
 działalność usługową związaną z leśnictwem,
 działalność usługową związaną z rolnictwem w zakresie
zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych,
 działalność usługową związaną z rolnictwem i leśnictwem w
zakresie mycia i dezynfekcji,
 działalność usługową związaną z rolnictwem w zakresie
wykorzystania technologii cyfrowych.

Kto może ubiegać się o wsparcie:










przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie
pomocy w przypadku:
- działalności usługowej związanej z rolnictwem,
- działalności usługowej związanej z leśnictwem.
jako osoba fizyczna, osoba prawna, wspólnicy spółki cywilnej lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo w
rozumieniu załącznika I do ww. rozporządzenia Komisji podejmuje działalność gospodarczą
obejmującą świadczenie usług w jednym z zakresów określonych w lp. 3–5 załącznika nr 1
do rozporządzenia, tj.:
działalność usługową związaną z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania
urządzeń wodnych,
działalność usługową związaną z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji,
działalność usługową związaną z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii
cyfrowych.
jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu;
ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie
płatności, zwany dalej "numerem identyfikacyjnym".

W jakiej formie udzielana jest pomoc










Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych
kosztów kwalifikowalnych operacji. Refundacji podlegają
koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione
przez beneficjenta, w wysokości do:
50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku:
działalności usługowej związanej z rolnictwem,
działalności usługowej związanej z leśnictwem,
działalności usługowej związanej z rolnictwem i leśnictwem w
zakresie mycia i dezynfekcji,
65% kosztów kwalifikowalnych w przypadku:
działalności usługowej związanej z rolnictwem w zakresie
zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych,
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działalności usługowej związanej z rolnictwem w zakresie
wykorzystania technologii cyfrowych.
Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie
realizacji Programu wynosi 500 000 zł na jednego beneficjenta.
Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie
realizacji Programu wynosi 500 000 zł na jednego beneficjenta.
Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy mają również
możliwość korzystania z zaliczek na realizację operacji. Warunkiem
wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia
właściwego wydatkowania zaliczek w postaci m.in. gwarancji
bankowej lub równoważnej gwarancji (np. ubezpieczeniowej),
odpowiadającej 100% kwoty zaliczki.
O kolejności przysługiwania pomocy decydować będzie suma
uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru
operacji określonych w przepisach rozporządzenia wykonawczego.

Zakres wsparcia:
Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza
się w przypadku działalności:
Usługi związane z rolnictwem w zakresie
zabezpieczenia lub utrzymania urządzeń wodnych
 zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane z
umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności,
nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń przeznaczonych do:
◦ regeneracyjnego kształtowania cieków wodnych i obszarów
wodno-błotnych;
◦ układania drenażu;
◦ kopania stawów oraz zbiorników;
◦ utrzymania urządzeń melioracji wodnych w celu zachowania
ich funkcji;

Zakres wsparcia:
zakup sprzętu komputerowego lub
oprogramowania służących do zarządzania
przedsiębiorstwem lub wspomagających
sterowanie procesem świadczenia usług;
 wdrożenie systemu zarządzania jakością
potwierdzonego certyfikatem;
 opłaty za patenty i licencje;
 koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z
przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt
przygotowania biznesplanu), w wysokości
nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów
kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto);


Wspierane kody PKD :
01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca
produkcję roślinną b) 01.62.Z Działalność
usługowa wspomagająca chów i hodowlę
zwierząt gospodarskich c) 01.63.Z Działalność
usługowa następująca po zbiorach
02.40.Z Działalność usługowa związana z
leśnictwem
42.21.Z Roboty związane z budową
rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.91.Z Roboty związane z budową obiektów
inżynierii wodnej

Wspierane kody PKD :
62.01.Z Działalność związana z
oprogramowaniem
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem
urządzeniami informatycznymi
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w
zakresie technologii informatycznych i
komputerowych
81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i
obiektów przemysłowych
81.29.Z Pozostałe sprzątanie
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