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Już 17 września br. rozpoczną się dwa nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
W pierwszym konkursie o dofinansowanie wypłacane w formie premii 100% mogą ubiegać się
osoby fizyczne zamierzające podjąć działalność gospodarczą. W drugim konkursie aplikować
mogą mikro i małe przedsiębiorstwa. Maksymalna kwota dofinansowania może wynieść 70%
(refundacja poniesionych nakładów inwestycyjnych). Konkursy dedykowane są dla przedsięwzięć
realizowanych na obszarze gmin: Aleksandrów, Czerniewice, Gmina i Miasto Drzewica, Inowłódz,
Lubochnia, Mniszków, Opoczno (obszar wiejski), Poświętne, Miasto i Gmina Przedbórz, Rzeczyca,
Sławno, Miasto i Gmina Sulejów, Tomaszów Mazowiecki, Wielgomłyny Miasto i Gmina Wolbórz.
Najważniejsze informacje poniżej.
I. Podejmowanie działalności gospodarczej
●
●

Wnioskodawcy: osoby fizyczne;
Wysokość i poziom wsparcia: 100 000,00 zł (premia 100%).
II. Rozwój działalności gospodarczej

●

●
●
●

Wnioskodawcy: podmioty prowadzące działalność gospodarczą (mikroprzedsiębiorstwo lub małe
przedsiębiorstwo);
Minimalna wartość projektu: całkowita wartość operacji nie może być niższa niż 50 000,00 zł;
Wysokość wsparcia: do 300 000,00 zł;
Poziom dofinansowania: refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych.
WARUNKI OGÓLNE

●

Dotację można przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów zakupu:
- robót budowlanych lub usług,
- oprogramowania komputerowego oraz patentów, licencji lub wynagrodzeń za
przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
- nowych maszyn lub wyposażenia,
- środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych,
- innych niezbędnych wydatków, które są uzasadnione zakresem inwestycji i niezbędne

do osiągnięcia jej celu.
●

Terminy naborów wniosków: od 17 września 2018 roku do 1 października 2018 roku.

Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji
Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku
Kontakt:
KSWP Końskie, telefon: 41 260 46 63 lub 41 375 14 55
KSWP Piotrków Trybunalski, telefon 44 647 48 08
e-mail: kswp@kswp.org.pl

