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Dotacje w ramach PROW
TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Alicja Orzechowska

Niewielkie �rmy działające na obszarach 

wiejskich mogą w ciągu najbliższych kil-

ku lat liczyć na pomoc publiczną polega-

jącą na zwrocie kosztów, nawet połowy, 

wartości inwestycji. Agencja Restruktury-

zacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

2007-2013 realizuje działanie „Tworzenie 

i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Łączna planowana wielkość środków do-

stępnych w ramach tego działania na lata 

2007-2013 wynosi ponad 1 mld euro. 

W ramach pierwszego naboru wniosków 

w 2009 roku do podziału między wojewódz-

twa zarezerwowano kwotę 1,25 mld zł.

O pomoc w ramach działania „Tworzenie 

i rozwój mikroprzedsiębiorstw” mogą 

się ubiegać osoby �zyczne oraz osoby 

prawne podejmujące lub już prowadzące 

działalność gospodarczą, a także spółki 

prawa handlowego, które nie mają oso-

bowości prawnej, jak również wspólnicy 

spółek cywilnych prowadzący działalność 

gospodarczą. W przypadku istniejących 

przedsiębiorców ważne jest, aby podmio-

ty te miały status mikroprzedsiębiorcy,

czyli zatrudniały poniżej 10 osób, a wiel-

kość obrotu (lub sumy bilansowej) nie 

przekraczała równowartości 2 mln euro. 

Pomoc może być przyznana na projekty 

obejmujące wyłącznie inwestycje związa-

ne z podejmowaniem lub wykonywaniem 

działalności gospodarczej.

Zakres pomocy
Zakres pomocy dotyczy m.in.:

usług dla gospodarstw rolnych lub 

leśnictwa; 

usług dla ludności; 

sprzedaży hurtowej i detalicznej; 

rzemiosła lub rękodzielnictwa; 

robót i usług budowlanych oraz instala-

cyjnych; 

usług turystycznych oraz związanych ze 

sportem, rekreacją i wypoczynkiem; 

usług transportowych; 

usług komunalnych; 

przetwórstwa produktów rolnych lub ja-

dalnych produktów leśnych; 

magazynowania lub przechowywania 

towarów;

wytwarzania produktów energetycz-

nych z biomasy; 

rachunkowości, doradztwa lub usług in-

formatycznych.

Szczegółowy wykaz rodzajów działalności 

(kodów PKD), na które można otrzymać 

W ramach PROW kosztem kwali�kowanym jest zakup środka transportu. 

Fot. Artur Hojny
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wsparcie, zawarty jest w rozporządzeniu 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania oraz wy-

płaty pomocy �nansowej w ramach dzia-

łania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsię-

biorstw” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

(DzU nr 139, poz. 883, z późn. zm.). 

Pomoc jest przyznawana na operację: 

spełniającą wymagania zawarte w pro-

gramie, w szczególności uzasadnioną 

ekonomicznie,

która nie jest �nansowana z innych środ-

ków publicznych,

której realizacja nie została rozpoczęta 

przed dniem złożenia wniosku,

która będzie realizowana jedno- lub 

dwuetapowo,

o planowanej wysokości kosztów kwali-

�kowanych powyżej 20 000 złotych.

O prawie ubiegania się o pomoc decy-

duje także miejsce zamieszkania przed-

siębiorcy (w przypadku osoby �zycznej 

i wspólników spółki cywilnej) albo sie-

dziba, oddział (w przypadku pozostałych 

podmiotów gospodarczych) oraz miejsce 

położenia nieruchomości.

O pomoc może się ubiegać osoba �zycz-

na, która: 

podejmuje lub wykonuje we własnym 

imieniu działalność gospodarczą jako 

mikroprzedsiębiorca,

jest obywatelem państwa członkowskie-

go Unii Europejskiej,

jest pełnoletnia i nie ukończyła 60. roku 

życia,

nie podlega przepisom o ubezpiecze-

niu społecznym rolników w pełnym 

zakresie,

jest podmiotem podejmującym lub 

wykonującym działalność gospodar-

czą obejmującą świadczenie usług dla 

gospodarstw rolnych lub leśnictwa, ma 

miejsce zamieszkania w miejscowości 

należącej do gminy wiejskiej lub miej-

sko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczą-

cych powyżej 20 tys. mieszkańców, lub 

miejskiej, z wyłączeniem miejscowości 

liczących powyżej 5 tys. mieszkańców. 

W przypadku innych podmiotów – miejsce 

zamieszkania w miejscowości należącej 

do gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej, 

z wyłączeniem miast liczących powyżej 

5 tys. mieszkańców, lub miejskiej, z wyłą-

czeniem miejscowości liczących powyżej 

5 tys. mieszkańców. 

Te same wytyczne dotyczą przypadku, gdy 

operacja, którą ma realizować podmiot, 

jest związana z budową, przebudową, 

remontem połączonym z modernizacją, 

wyposażeniem lub zagospodarowaniem 

nieruchomości.

Wysokość refundacji
Pomoc na tworzenie i rozwój mikroprzed-

siębiorstw przyznawana jest w formie 

refundacji. Maksymalnie jest to 50% kosz-

tów kwali�kowanych poniesionych na re-

alizację inwestycji. Maksymalna wysokość 

pomocy udzielonej jednemu bene�cjen-

towi w okresie realizacji Programu Rozwo-

ju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

jest uzależniona od liczby nowych miejsc 

pracy powstałych w wyniku przeprowa-

dzonej inwestycji. 

Kwota dotacji
Pomoc jest przyznawana i wypłacana do 

wysokości limitu – maks. 300 000,00 zło-

tych, z tym że wysokość pomocy przyzna-

nej na realizację jednej operacji nie może 

przekraczać:

100 000,00 zł – jeżeli ekonomiczny 

plan operacji przewiduje utworzenie od 

jednego do dwóch miejsc pracy w prze-

liczeniu na pełne etaty średnioroczne 

i jest to uzasadnione zakresem rzeczo-

wym operacji,

200 000,00 zł – jeżeli plan przewiduje 

utworzenie więcej niż dwóch i mniej niż 

pięciu miejsc pracy,

300 000,00 zł – jeżeli plan przewiduje 

utworzenie co najmniej pięciu miejsc 

pracy.

Maksymalna wysokość pomocy udzielo-

nej jednemu bene�cjentowi w okresie re-

alizacji programu nie może przekroczyć 

300 000,00 zł.

Koszty kwali�kowane
Koszty uznaje się za kwali�kowane, jeżeli 

zostały poniesione:

od dnia, w którym została zawarta umo-

wa (w przypadku przyznania pomocy do 

kosztów kwali�kowanych zalicza się rów-

nież koszty poniesione od dnia złożenia 

wniosku, a w przypadku kosztów ogól-

nych nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 r.),

Fot. Artur Hojny

Zakres pomocy obejmuje usługi dla leśnictwa.
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w formie rozliczenia pieniężnego (trans-

akcje powyżej 10 000 zł w formie bezgo-

tówkowej – polecenie przelewu).

Do kosztów kwali�kowanych zalicza się 

koszty:

budowy, przebudowy lub remontu 

połączonego z modernizacją niemiesz-

kalnych obiektów budowlanych wraz 

z zakupem instalacji technicznej oraz 

rozbiórki i utylizacji materiałów szkodli-

wych pochodzących z rozbiórki,

nadbudowy, przebudowy lub remon-

tu połączonego z modernizacją istnie-

jących budynków mieszkalnych wraz 

z zakupem instalacji technicznej oraz  

rozbiórki i utylizacji materiałów szkodli-

wych pochodzących z rozbiórki,

zagospodarowania terenu,

zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wy-

posażenia i sprzętu,

zakupu sprzętu komputerowego i opro-

gramowania służącego do wsparcia po-

dejmowanej lub wykonywanej działal-

ności gospodarczej,

zakupu środków transportu, z wyłącze-

niem zakupu samochodów osobowych 

przeznaczonych do przewozu mniej 

niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym że 

w przypadku zakupu pojazdów samo-

chodowych, naczep lub przyczep będą 

to koszty w wysokości nie większej niż: 

a. trzykrotność pozostałych inwesty-

cyjnych kosztów kwali�kowanych 

operacji – w przypadku działalności 

gospodarczej wykonywanej w za-

kresie świadczenia wyłącznie usług 

transportowych, 

b. równowartość pozostałych inwesty-

cyjnych kosztów kwali�kowanych 

operacji – w przypadku działalności 

gospodarczej w zakresie innym niż 

usługi transportowe, 

c. wysokość rat zapłaconych z tytułu 

umowy leasingu, nie większej niż 

ceny netto nabycia maszyn, urzą-

dzeń, narzędzi, wyposażenia, sprzę-

tu oraz samochodów, jeżeli prze-

niesienie własności tych rzeczy na 

bene�cjenta nastąpi w okresie reali-

zacji operacji, nie później jednak niż 

do dnia złożenia wniosku o płatność 

ostateczną. 

Do kosztów kwali�kowanych zalicza się 

koszty transportu na miejsce operacji oraz 

montażu. 

Koszty ogólne
Do kosztów ogólnych zalicza się koszty:

przygotowania dokumentacji technicz-

nej operacji,

opłat za patenty lub licencje,

sprawowania nadzoru inwestorskiego 

lub autorskiego oraz związane z kiero-

waniem robotami budowlanymi, 

w wysokości nieprzekraczającej 10% po-

zostałych kosztów kwali�kowanych.

Pomoc nie obejmuje
podatku od towarów i usług (VAT),

nabycia nieruchomości,

nabycia rzeczy używanych.

Warunki i tryb udzielania pomocy określa 

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Roz-

woju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w spra-

wie szczegółowych 

warunków i trybu 

przyznawania oraz 

wypłaty pomocy �-

nansowej w ramach 

działania „Tworzenie 

i rozwój mikroprzed-

siębiorstw” objętego 

Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

na lata 2007-2013 

(DzU nr 139, poz. 

883, z późn. zm.).

Wniosek 
o przyznanie 
pomocy
Wniosek o przyzna-

nie pomocy należy 

wypełnić zgodnie 

z instrukcją, zwra-

cając szczególną 

uwagę na wszystkie 

wymagane pozycje 

i załączniki, których 

niewypełnienie lub 

niedołączenie do 

wniosku będzie skut-

kowało, zgodnie z § 18 ust. 1 ww. rozpo-

rządzenia, brakiem przyznania pomocy.

Wniosek o przyznanie pomocy składa 

się osobiście albo przez upoważnio-

ną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, 

nadaną w placówce pocztowej operato-

ra publicznego. Z chwilą złożenia wnio-

sku o przyznanie pomocy bezpośrednio 

w oddziale regionalnym ARiMR będzie 

wydawane potwierdzenie jego złożenia 

zawierające datę wpływu. W przypadku 

złożenia wniosku o przyznanie pomocy 

poprzez nadanie przesyłką rejestrowaną, 

za dzień jego złożenia uznaje się dzień, 

w którym nadano przesyłkę.

Jeden rok 
– jeden wniosek
W jednym roku można złożyć jeden 

wniosek o przyznanie pomocy, z wy-

jątkiem sytuacji, w której na uprzednio 

Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną 
w placówce pocztowej operatora publicznego.

Fot. Artur Hojny
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złożony wniosek nie przyznano pomo-

cy. Jeżeli w danym okresie składania 

wniosków jeden wnioskodawca złożył 

więcej niż jeden wniosek, ARiMR nie 

przyznaje pomocy.

Nabory w 2009 roku
Pierwszy nabór wniosków ogłoszono 

w dniach od 5 do 18 maja 2009 roku. Jeżeli 

w którymś z województw zebrane wnio-

ski nie wyczerpią tzw. koperty regional-

nej, odbędzie się wówczas kolejny nabór 

wniosków w 2009 roku. Terminy tych na-

borów są umieszczane na stronie interne-

towej Agencji Restrukturyzacji i Moderni-

zacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).

Procedura losowania
Pomoc przysługuje według kolejności 

ustalonej w drodze losowania przepro-

wadzonego przy użyciu systemu telein-

formatycznego. W losowaniu biorą udział 

wszystkie wnioski o przyznanie pomocy 

złożone osobiście albo przez upoważnio-

ną osobę bezpośrednio w oddziale re-

gionalnym ARiMR oraz wszystkie wnioski 

o przyznanie pomocy złożone przesyłką 

rejestrowaną, nadaną w placówce pocz-

towej operatora publicznego w ww. ter-

minie, które wpłynęły do oddziału regio-

nalnego ARiMR do dnia poprzedzającego 

dzień, w którym zostanie przeprowadzone 

losowanie. Losowanie przeprowadza się 

w Centrali Agencji, odrębnie dla każde-

go z 16 oddziałów regionalnych ARiMR.

Prezes ARiMR, nie później niż w dniu na-

stępującym po dniu, w którym przepro-

wadzono losowanie, podaje do publicz-

nej wiadomości, na stronie internetowej 

administrowanej przez ARiMR, informację 

o kolejności przyznawania pomocy w da-

nym oddziale regionalnym ARiMR, ustalo-

nej w wyniku losowania.

W przypadku wniosków o przyznanie po-

mocy, które zostały złożone w ww. termi-

nie, ale wpłynęły do właściwego oddziału 

regionalnego ARiMR po przeprowadzeniu 

losowania, pomoc przysługuje w kolej-

ności wpływu wniosku do tego oddziału, 

po wnioskach o przyznanie pomocy obję-

tych losowaniem. W przypadku wniosków 

o przyznanie pomocy, które zostały złożo-

ne do oddziału regionalnego ARiMR, który 

nie jest właściwy, a następnie wzięły udział 

w losowaniu, pomoc przysługuje w kolej-

ności wpływu wniosków o przyznanie po-

mocy do właściwego oddziału regional-

nego ARiMR, po wnioskach o przyznanie 

pomocy objętych losowaniem.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się 

w oddziale regionalnym ARiMR właściwym 

ze względu na miejsce realizacji operacji. 

Kontakt do instytucji zajmującej się tym 

programem pomocowym:

Agencja Restrukturyzacji i Moderniza-

cji Rolnictwa w Warszawie

al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa

tel.: 0-800 38-00-84

faks: 0-22 318-53-30

e-mail: info@arimr.gov.pl

Szczegółowe informacje, wzory wniosku 

i załączników zawarte są na stronach in-

ternetowych ARiMR: www.arimr.gov.pl

oraz na stronach Ministerstwa Rolnictwa: 

ww.minrol.gov.pl w dziale PROW 2007-

-2013.

Alicja Orzechowska

Enterprise Europe Network

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

e-mail: orzechowska@pfrr.bialystok.pl

Źródło: ARiMR

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007-2013
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GDZIE SZUKAĆ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI?

Tabela: Adresy oddziałów regionalnych ARiMR 

Lp. Województwo Oddział regionalny ARMiR
1. Dolnośląskie 52-438 Wrocław

  ul. Giełdowa 8 (0-71) 369 74 00 dolnoslaski@arimr.gov.pl
2. Kujawsko-pomorskie 87-100 Toruń

  ul. Dąbrowskiego 4 (0-56) 619 83 00 kujawsko_pomorski@arimr.gov.pl
3. Lubelskie 21-003 Ciecierzyn

  Elizówka 65 A i B (0-81) 756 88 10 lubelski@arimr.gov.pl
4. Lubuskie 65-120 Zielona Góra

  al. Zjednoczenia 104 (0-68) 329 27 00 (99) lubuski@arimr.gov.pl
5. Łódzkie 92-202 Łódź

  al. J. Piłsudskiego 84 (0-42) 675 67 00 lodzki@arimr.gov.pl
6. Małopolskie 31-503 Kraków

  ul. Lubicz 25 (0-12) 629 80 50 malopolski@arimr.gov.pl
7. Mazowieckie 00-175 Warszawa

  al. Jana Pawła II 70 (0-22) 536 57 06 mazowiecki@arimr.gov.pl
8. Opolskie 45-836 Opole

  ul. Wrocławska 170 G (0-77) 401 84 00 opolski@arimr.gov.pl
9. Podkarpackie 35-233 Rzeszów

  ul. Lubelska 46 (0-17) 875 60 01 podkarpacki@arimr.gov.pl
10. Podlaskie 18-400 Łomża

  ul. Nowa 2 (0-86) 215 63 11 podlaski@arimr.gov.pl
11. Pomorskie 81-332 Gdynia

  ul. Kołłątaja 1 (0-58) 668 60 00 pomorski@arimr.gov.pl
12. Śląskie 42-200 Częstochowa

  ul. J. Sobieskiego 7 (0-34) 378 28 00 slaski@arimr.gov.pl
13. Świętokrzyskie 25-414 Kielce

  ul. Warszawska 430 (0-41) 349 09 00 swietokrzyski@arimr.gov.pl
14. Warmińsko-mazurskie 10-038 Olsztyn

  ul. św. Wojciecha 2 (0-89) 521 09 20 warminsko_mazurski@arimr.gov.pl
15. Wielkopolskie 60-479 Poznań

  ul. Strzeszyńska 36 (0-61) 845 56 60 wielkopolski@arimr.gov.pl
16. Zachodniopomorskie 71-245 Szczecin

  ul. Szafera 10 (0-91) 469 84 00 zachodniopomorski@arimr.gov.pl

Uwaga: W przypadku Lubuskiego Oddziału Regionalnego oraz Podlaskiego Oddziału Regionalnego wnioski będą przyjmowane w siedzibach biur wspar-
cia inwestycyjnego oddziałów regionalnych, tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 106, i w Białymstoku, ul. Lipowa 32A.

Źródło: ARiMR.


