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Projekt PROW 2014-2020

PROW 2014-2020 realizować będzie wszystkie priorytety UE określone w 

projekcie rozporządzenia EFRROW tj:

1. Transfer wiedzy

2. Konkurencyjność sektora rolnego

3. Łańcuch żywnościowy i zarządzanie ryzykiem

4. Środowisko

5. Efektywne wykorzystanie zasobów

6. Rozwój lokalny

Cele przekrojowe: innowacje, środowisko, klimat



Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Rodzaj wsparcia

Pomoc ma formę premii.

Pomoc wypłacana jest w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80% 

kwoty pomocy, druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy. Wypłacenie 

drugiej raty uzależnione jest od prawidłowej realizacji biznesplanu.

Beneficjenci:   Osoby fizyczne

Pomoc może być przyznana, jeżeli:

Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca jest beneficjentem 

poddziałania „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” 

lub spełnia następujące warunki:

 wnioskodawca jest ubezpieczony na podstawie przepisów o 

ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie 

jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik,



Pomoc może być przyznana, jeżeli (c.d.):

 gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, ma wielkość 

ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro,

 za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy 

przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład 

gospodarstwa rolnego, w którym pracuje wnioskodawca,

 gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca położone jest w 

miejscowości należącej do:

• gminy wiejskiej lub

• gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. 

mieszkańców, lub

• gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. 

mieszkańców,

 Wnioskodawca przedłoży biznesplan dotyczący planowanej działalności 

pozarolniczej.

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej



Koszty kwalifikowalne:

Nie określa się. 

Premia powinna być wydatkowana zgodnie z założeniami biznesplanu, w 

szczególności na:

• budowę lub modernizację obiektów budowlanych,

• zakup lub instalację nowych maszyn, urządzeń, w tym sprzętu 

komputerowego i oprogramowania,

• koszty ogólne.

Pomoc przyznaje się, jeżeli biznesplan:

1) zapewnia zgodność szacunkowych wartości planowanych inwestycji                

w środki trwałe z cenami rynkowymi;

2) przewiduje:

a)wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w 

tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co 

najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy,

b)zakup wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia 

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej



Biznesplan powinien zakładać, że:

 jeżeli operacja jest związana z nieruchomością, to miejsce położenia tej 

nieruchomości znajduje się na obszarze zdefiniowanym powyżej,

 nastąpi utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu 

średniorocznym (również samozatrudnienie);

 cele oraz spójną koncepcję prowadzenia działalności pozarolniczej,

 etapy rozwoju podejmowanej działalności pozarolniczej,

 opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej i finansowej wnioskodawcy,

 szczegółowy zakres informacji związanych z podejmowaną działalnością 

pozarolniczą, tj.: planowane inwestycje, udział w szkoleniach, 

korzystanie z usług doradczych lub inne przedsięwzięcia wymagane do 

rozwoju nowej działalności.

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej



Kryteria wyboru operacji – min 4 pkt (z dokł. do 2 miejsc po przecinku)

1) jeżeli w dniu złożenia wniosku o wnioskodawca miał nie więcej niż 40 lat –

przyznaje się 3 punkty;

2) 2) jeżeli operacja wpływa na realizację celów przekrojowych, w zakresie 

innowacyjności, w odniesieniu do gminy, na obszarze której będzie 

zlokalizowane główne miejsce wykonywania działalności podmiotu 

ubiegającego się o przyznanie pomocy – przyznaje się 2 punkty;

3) 3) jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest beneficjentem 

poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu 

dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo 

innemu rolnikowi” objętego Programem – przyznaje się 2 punkty;

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej



4) jeżeli bezrobocie w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, 

w której jest planowana realizacja operacji, według danych 

publikowanych przez GUS w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania 

do publicznej wiadomości informacji, było:

a)najwyższe w województwie – przyznaje się 2 punkty,

b)niższe niż bezrobocie, o którym mowa w lit. a – przyznaje się liczbę 

punktów, proporcjonalnie mniejszą, zgodnie z wartością bezrobocia w 

powiecie, w którym jest planowana realizacja operacji;

5) jeżeli biznesplan przewiduje, uwzględniając osobę fizyczną ubiegającą 

się o pomoc, która podejmuje we własnym imieniu działalność 

gospodarczą, utworzenie:

a)co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty 

średnioroczne – przyznaje się 3 punkty,

b)co najmniej 3 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty 

średnioroczne – przyznaje się 4 punkty;

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej



Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

6) posiadanie przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy kwalifikacji 

zawodowych z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej -

przyznaje się 1 punkt.

Za kwalifikacje zawodowe uważa się:

1) ukończone studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub 

jednolite studia magisterskie, lub 

2) wykształcenie średnie, lub

3) kwalifikacje na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie 

związanym z rozpoczęciem określonej działalności pozarolniczej, 

wymienionej w załączniku do rozporządzenia, lub

4) tytuł wykwalifikowanego robotnika, mistrza lub tytuł zawodowy lub tytuł 

zawodowy mistrza, w zawodzie związanym z rozpoczęciem działalności 

pozarolniczej wymienionej w załączniku do rozporządzenia, uzyskany w 

formach pozaszkolnych.

6. Dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych są w 

szczególności  świadectwo, certyfikat lub dyplom.



W ramach poddziałania „Premie na rozpoczęcie działalności 

pozarolniczej” pomocy udziela się z tytułu podjęcia działalności 

pozarolniczej, w szczególności, w zakresie:

 sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów nierolnych,

 rzemiosła lub rękodzielnictwa,

 turystyki wiejskiej,

 przetwórstwa i sprzedaży produktów nierolnych,

 świadczenia usług społecznych ogólnego interesu, w tym opieki nad 

dziećmi, nad starszymi, opieki zdrowotnej, opieki nad osobami 

niepełnosprawnymi,

 działalności informatycznej, komputerowej i elektronicznej, sprzedaży 

internetowej,

 działalności architektonicznej i inżynierskiej, rachunkowości, usług 

księgowych i audytorskich, usług technicznych, działalności 

weterynaryjnej.

Wsparciem nie może być objęta działalność polegająca na świadczeniu 

usług rolniczych.

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej



Kwota wsparcia

Premia w wysokości  do 100 000 zł, zgodnie z założeniami 

biznesplanu.

Wypłata w dwóch ratach:

80% po podpisaniu umowy

20% po zrealizowaniu zapisów biznesplanu.

Obowiązek ubezpieczenia w ZUS

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej



Leader - Premia na podjęcie 

działalności gospodarczej

1. Beneficjent – osoba fizyczna, która:

1) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

2) jest pełnoletnia,

3) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR

4) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym 

do operacji, którą zamierza realizować, lub posiada zasoby odpowiednie 

do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub posiada 

kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza 

realizować

5) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w 

pełnym zakresie.

2. Beneficjent - spółka kapitałowa w organizacji



Wspierane działalności – szeroki zakres.

Wykluczone są:

1)działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;

2)górnictwo i wydobywanie;

3)działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;

4)przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;

5)wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;

6)produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;

7)produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i 

pozostałych wyrobów farmaceutycznych;

8)produkcja metali;

9)produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;

10)transport lotniczy i kolejowy;

11)gospodarka magazynowa.

Leader - Premia na podjęcie 

działalności gospodarczej



Koszty kwalifikowalne:

1)koszty ogólne, 

2)zakupu robót budowlanych lub usług,

3)zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu 

patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw 

majątkowych lub znaków towarowych,

4)zakupu nowych maszyn, urządzeń lub wyposażenia,

5)zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów 

osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą

6)zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 4 i 5, w tym materiałów,

7)podatku od towarów i usług (VAT).

Leader - Premia na podjęcie 

działalności gospodarczej



Kwota wsparcia

Premia w wysokości  do 100 000 zł, zgodnie z założeniami 

biznesplanu. W niektórych LGD 50 000,00 zł lub 80 000,00 zł.

Wypłata w dwóch ratach:

80% jeżeli beneficjent:

a) podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, 

b) zgłosił się do ubezpieczenia ZUS w pełnym zakresie,

c) uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną 

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest 

wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych 

operacją;

20% po zrealizowaniu zapisów biznesplanu.

Leader - Premia na podjęcie 

działalności gospodarczej



Leader - Rozwijanie 

działalności gospodarczej

Beneficjent:

1) osoba fizyczna, która:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b) jest pełnoletnia,

d) miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność 

gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

2) osoba prawna, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na 

obszarze wiejskim objętym LSR,

3) w przypadku gdy operacja będzie realizowana przez spółkę cywilną 

warunki określone w pkt 1 powinny być spełnione przez wszystkich 

wspólników tej spółki.



Wspierane działalności – szeroki zakres.

Wykluczone są:

1)działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;

2)górnictwo i wydobywanie;

3)działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;

4)przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;

5)wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;

6)produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;

7)produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i 

pozostałych wyrobów farmaceutycznych;

8)produkcja metali;

9)produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;

10)transport lotniczy i kolejowy;

11)gospodarka magazynowa.

Leader - Rozwijanie 

działalności gospodarczej



Koszty kwalifikowalne:

1)koszty ogólne, 

2)zakupu robót budowlanych lub usług,

3)zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu 

patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw 

majątkowych lub znaków towarowych,

4)zakupu nowych maszyn, urządzeń lub wyposażenia,

5)zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów 

osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą 

(max 30% wartości pozostałych kosztów kwalifikowalnych),

6)zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 4 i 5, w tym materiałów.

Leader - Rozwijanie 

działalności gospodarczej



Kwota wsparcia

Refundacja do 70% wartości kosztów kwalifikowalnych (w niektórych 

LGD do 50%).

Maksymalna kwota dotacji  300 000,00 zł

Konkursy mogą być ogłaszane w grupach tematycznych.

Leader - Rozwijanie 

działalności gospodarczej



Regionalny Program 

Operacyjny

Województwa Pomorskiego

na lata  2014-2020



÷ inwestycje prorozwojowe i służące poprawie efektywności mikro, małych            

i średnich przedsiębiorstw,

÷ rozwój systemu profesjonalnych usług doradczych (także drogą 

elektroniczną) świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu w 

odpowiedzi na popyt zgłaszany przez przedsiębiorców,

÷ przyciągnięcie kolejnych inwestorów, którzy stworzą trwałe miejsca pracy i 

możliwości kooperacji dla małych i średnich firm.

Zrealizowane zostaną dwa przedsięwzięcia strategiczne w zakresie 

rozwoju eksportu i inwestycji zagranicznych w regionie:

÷ Pomorski Broker Eksportowy – stworzenie kompleksowego wsparcia dla 

przedsiębiorstw w celu umożliwienia im wyjścia z ofertą na rynki 

zagraniczne,

÷ Invest In Pomerania – rozwój systemu obsługi inwestorów w regionie. 

Oś Priorytetowa 2. PRZEDSIĘBIORSTWA



ISP 1 - Technologie offshore i portowo-logistyczne

ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym 

informacyjnie

ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, 

dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w 

budownictwie

ISP 4 - Technologie medyczne w zakresie chorób 

cywilizacyjnych i okresu starzenia

Inteligentne Specjalizacje Pomorza (ISP)



÷ poprawa efektywności energetycznej w budownictwie i 

przemyśle;

÷ odnawialne źródła energii (OZE), generacja rozproszona i 

energetyka prosumencka;

÷ technologie „smart grid” w dystrybucji energii;

÷ magazynowanie energii;

÷ środki transportu o napędzie alternatywnym;

÷ poszukiwanie, wydobycie i przetwarzanie surowców 

energetycznych.

ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, 

przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i 

paliw oraz w budownictwie



÷ nowoczesne rozwiązania w profilaktyce chorób 

cywilizacyjnych i chorób okresu starzenia;

÷ nowoczesne rozwiązania w diagnostyce chorób 

cywilizacyjnych i chorób okresu starzenia;

÷ nowoczesne rozwiązania w terapii chorób cywilizacyjnych            

i chorób okresu starzenia;

÷ systemy wsparcia osób z niepełnosprawnością.

ISP 4 - Technologie medyczne w zakresie 

chorób cywilizacyjnych i okresu 

starzenia



÷ Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. został powołany do 

życia w 2004 roku.

÷ PFP jest spółką samorządową „non-profit” – działa nie dla 

zysku. 

÷ Priorytet to wspieranie mikro- i małych przedsiębiorstw, 

działających na terenie województwa pomorskiego, poprzez 

udostępnianie nisko oprocentowanych pożyczek.

÷ Oferowane pożyczki na rozwój małych firm, finansowane są ze

środków samorządowych, Budżetu Państwa oraz Unii 

Europejskiej.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy



Pomorski Fundusz Pożyczkowy - oferta

Kapitał na Start.
Mikropożyczki dla zakładających działalność gospodarczą

POŻYCZKA PRZEZNACZENIE

kwota 

maksymalna 

(zł)

oprocent

owanie 

nominaln

e %

prowizja 

%

maksymalny 

okres spłaty 

(miesiące)

NA 

START

na dowolny 

cel gospodarczy: 

inwestycyjny, 

obrotowy, 

inwestycyjno-

obrotowy

50 000,00 2,75 0
60



Pomorski Fundusz Pożyczkowy - oferta

Programy Mikrofinansowania 

współfinansowane ze środków Województwa Pomorskiego

POŻYCZKA PRZEZNACZENIE

kwota 

maksymalna 

(zł)

oprocento

wanie 

nominaln

e %

prowizj

a %

maksymalny 

okres spłaty 

(miesiące)

INWESTY-

CYJNA

finansowanie celów 
inwestycyjnych i 

rozwojowych

mikro lub małego 

przedsiębiorcy

300 000 do 3 0 60

NA START

finansowanie celów
inwestycyjnych i

rozwojowych

mikro lub małego
przedsiębiorcy
działającego nie dłużej

niż 24 m-ce

100 000 do 2 0 60



Pomorski Fundusz Pożyczkowy - oferta

Program Mikrofinansowania 

współfinansowany ze środków własnych

POŻYCZKA
PRZEZNACZENI

E

kwota 

maksymalna 

(zł)

oprocento

wanie 

nominaln

e %

prowizj

a %

maksymalny 

okres spłaty 

(miesiące)

OBROTOWA

na cel obrotowy 

związany z

działalnością 

gospodarczą

120 000 10 3,5 24

INWESTY-

CYJNA

na cel związany z 

inwestycją w

ramach 

prowadzonej 

działalności 

gospodarczej

200 000 5,8 3 60

START

na rozpoczęcie 

działalności

gospodarczej

65 000 8,92 2,5 60



Pomorski Fundusz Pożyczkowy - oferta

Program Mikrofinansowania 

Pomorskich Organizacji Pozarządowych - NGO

POŻYCZKA PRZEZNACZENIE

kwota 

maksymalna 

(zł)

oprocent

owanie 

nominaln

e %

prowizja 

%

maksymalny 

okres spłaty 

(miesiące)

NGO 

na cel związany z 

realizacją 

projektów

służących 

rozwojowi 

przedsięborczości

w województwie 

pomorskim

200 000 3,5 1,5 60



Pomorski Fundusz Pożyczkowy - kontakt

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

ul. Szara 32-33 (I piętro)

80-116 Gdańsk

pn. - pt. 8.00 - 16.00

Sekretariat

tel: (58) 302 20 05

fax: (58) 307 51 25

e-mail: biuro@pfp.gda.pl

mailto:%20biuro@pfp.gda.pl?subject=feedback


Pomorski Fundusz Pożyczkowy - kontakt

Centrala Gdańsk         

Grażyna Żal             Leszek Madeja

792 082 800             601 140 209

gzal@pfp.gda.pl lmadeja@pfp.gda.pl

Bytów

Martyna Rozgońska

609 818 301

mrozgonska@pfp.gda.pl

Kartuzy

Małgorzata Rychert

609 813 182

mrychert@pfp.gda.pl

Słupsk

Sławomira Łukowska

601 512 131

slukowska@pfp.gda.pl

Tczew

Natalia Langowska

607 927 167

nlangowska@pfp.gda.pl

Wejherowo

Marcin Piasecki

607 377 767   

mpiasecki@pfp.gda.pl
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