
    UWAGA !! DOTACJE !! 

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 

 Gmina Kawęczyn należy do Lokalnej Grupy Działania LGD- TUR w ramach której aplikuje 
o środki unijne. W związku z tym Urząd Gminy informuje iż w ramach Lider Oś IV - Wdrażania 
Lokalnej Strategii Rozwoju pod koniec pierwszego kwartału 2011 roku można składać wnioski w 
ramach działania – „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.”. 

 
Kto może być Beneficjentem? 

1) osoba fizyczna, która: 
• podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako 

mikroprzedsiębiorca, 
• jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
• jest pełnoletnia i nie ukończyła 60-tego roku życia, 
• nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie, 
• nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie  przepisów 

rozporządzenia Rady (WE) oraz przepisów UE. 
• w okresie dwóch lat poprzedzających rok złożenia wniosku nie przyznano jej pomocy  

z PO KL Działanie 6.2 
 
2) osoba prawna,  w tym grupa producentów rolnych, która: 

• podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako 
mikroprzedsiębiorca, 

• spełnia warunki jak osoba fizyczna, 
• jej siedziba lub oddział położony jest na terenie wiejskim, 
• jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym  

 
3) wspólnicy spółki cywilnej, z których każdy: 

• wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca, 
• spełnia warunki jak osoba fizyczna, 
• ma siedzibę lub oddział  położony na terenie wiejskim. 

 
4) spółka prawa handlowego nie posiadająca osobowości prawnej, która: 

• wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca, 
• spełnia warunki wymienione wcześniej 

 
zamieszkujący lub działający na obszarze gmin członkowskich LGD, tj. 

Brudzew, Goszczanów, Kawęczyn, Kościelec, Malanów, Przykona, Turek, Władysławów. 
 

W jakiej wysokości? 
• Preferowana przez LGD wysokość wsparcia wynosi do 50 tys. zł 
• Zgodnie z rozporządzeniem, wysokość wsparcia uzależniona jest od liczby tworzonych miejsc 

pracy i wynosi przez cały okres realizacji operacji:  
� 100 tys. - co najmniej 1 i mniej niż 2 etaty,  
� 200 tys. - co najmniej 2 i mniej niż 3 etaty 
� 300 tys. - co najmniej 3 etaty w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne. 

• Minimalna  wysokość planowanej operacji opiewa na kwotę powyżej 20 tys. zł 
• Pomoc polegać będzie na refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych do wysokości  

50 % tych kosztów. 
 



Co można dofinansować w ramach projektu? 
• Budowę, nadbudowę, remont lub przebudowę obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych,  
• Zagospodarowanie terenu, 
• Kupno maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu, 
• Kupno sprzętu komputerowego z oprogramowaniem wspierającym realizację projektu, 
• Kupno środków transportu do przewozu min. 9 osób oraz pojazdów samochodowych, naczep, 

przyczep, 
• Leasing w/w środków trwałych 

Dofinansowaniu podlegać będą projekty  mające bezpośredni związek lub wpływ na: 
ROZWÓJ REKREACJI I TURYSTYKI lub POPORAW Ę WARUNKÓW I JAKO ŚCI 

ŻYCIA (TRADYCJ Ę I HISTORI Ę REGIONU). 
 

 

 Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia do końca stycznia 2011 roku do Urzędu Gminy        
w Kawęczynie. Wszelkie bliższe informacje dostępne na stronie internetowej www.lgd-
tur.org.pl/pl/  oraz www.arimr.gov.pl/  w zakładce Pomoc Unijna - PROW 2007-2013- Tworzenie i 
rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz w Urzędzie Gminy Kawęczyn w Punkcie Informacyjnym.  

 
 


