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Wstęp
Oddajemy w Państwa ręce broszurę, która – mamy taką nadzieję – będzie użytecznym poradnikiem 

dla mikroprzedsiębiorców, rolników zainteresowanych podejmowaniem pozarolniczej działalności 
gospodarczej, organizacji pozarządowych i mieszkańców z terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju 
Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”, szukających wsparcia na realizację swoich pomysłów i zamierzeń. 

Pierwsza część publikacji zawiera informacje o możliwych źródłach finansowania projektów. Spośród wielu 
istniejących w Polsce programów oferujących pomoc finansową ze środków krajowych lub zagranicznych, 
w tym Unii Europejskiej wybraliśmy i opisaliśmy w broszurze tylko niektóre. Kryterium wyboru stanowiła 
dostępność programu na naszym terenie, a także zakres i warunki pomocy oraz poziom trudności 
związanych z uzyskaniem dofinansowania i realizacją operacji odpowiadające możliwościom i potrzebom 
mikroprzedsiębiorców i organizacji wiejskich. Opisy programów przygotowano korzystając z informacji  
i materiałów publikowanych na stronach internetowych, których adresy podano w treści publikacji.

Pragniemy w tym miejscu uprzedzić Czytelników, że sytuacja w zakresie programów udzielających 
dofinansowania zmienia się bardzo szybko. W programach wieloletnich modyfikowane są warunki 
udzielania wsparcia i zasady realizacji projektów, niektóre programy kończą swą działalność ze względu 
na wyczerpanie środków finansowych, od czasu do czasy pojawiają się nowe programy oferujące nowe 
możliwości wsparcia działań na obszarach wiejskich. Z tego powodu w każdym przypadku ubiegania się  
o dofinansowanie nawet osoby już wcześniej korzystające ze środków pomocowych powinny sprawdzić, 
czy pomoc jest aktualnie dostępna, jakie są obowiązujące zasady i warunki uzyskania pomocy, jakie są 
wzory wniosków itp.

Broszura zawiera także wiele praktycznych informacji i porad na temat przygotowania wniosku  
o dofinansowanie, realizacji projektu i jego rozliczenia, jak również informacje na temat instytucji 
udzielających pomocy doradczej na temat uzyskania pomocy finansowej na realizację projektów. W tym 
zakresie publikacja ma charakter ogólny i nie może być jedynym źródłem wiedzy na temat opisanych  
w niej zagadnień. Dla kogoś chcącego pozyskać dofinansowanie oraz zrealizować i rozliczyć projekt  
w ramach konkretnego programu pomocowego podstawowym źródłem informacji są zawsze materiały 
publikowane przez instytucję zarządzającą danym programem.

Mamy nadzieję, że nasza broszura zainteresuje i zachęci do działania przedsiębiorców, rolników i liczne 
organizacje z naszego terenu, a uzyskane dzięki niej informacje pozwolą im z powodzeniem ubiegać 
się o pomoc finansową i zrealizować wiele interesujących projektów gospodarczych lub społecznych 
przyczyniających się do poprawy warunków życia i ogólnego rozwoju obszaru działania Stowarzyszenia 
„Unia Nadwarciańska”.

W imieniu Zarządu
Andrzej Kin

Prezes Stowarzyszenia
„Unia Nadwarciańska”



Źródła i warunki finansowego wsparcia 
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Podstawowym źródłem finansowania projektów gospodarczych realizowanych na obszarach wiejskich jest 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013). Jest to program finansowany zarówno  
z budżetu Unii Europejskiej, jak i z krajowych środków publicznych. Łączna kwota środków tego programu wynosi 
prawie 70 mld zł.
Na program składają się 22 działania, z których każde zapewnia możliwość wspierania określonego rodzaju projektów 
dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich. Są wśród nich trzy niżej opisane działania ukierunkowane na wsparcie 
mikroprzedsiębiorstw i rolników podejmujących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Działanie 311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Celem tego działania jest zachęcenie osób utrzymujących się z pracy w rolnictwie do podejmowania pozarolniczej 
działalności gospodarczej i w ten sposób tworzenie dodatkowych źródeł dochodów w gospodarstwie. 

O pomoc może ubiegać się: rolnik prowadzący gospodarstwo, małżonek tego rolnika lub domownik. Główne warunki, 
jakie muszą być spełnione, aby otrzymać pomoc są następujące:

	 do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez rolnika zostały przyznane 
płatności obszarowe za rok poprzedzający rok złożenia wniosku,

	wnioskodawca jest osobą pełnoletnią i nie ukończył 60 roku życia,
	wnioskodawca ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do:

o gminy wiejskiej, lub
o gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
o gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, 

	wnioskodawca był nieprzerwanie ubezpieczonym w pełnym zakresie w KRUS przez okres co najmniej ostatnich 
12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

Pomoc jest udzielana na podjęcie lub rozwijanie już prowadzonej działalności w zakresie:
	 usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
	 usług dla ludności,
	 sprzedaży hurtowej i detalicznej,
	 rzemiosła lub rękodzielnictwa,
	 robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
	 usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, w tym wynajmowania pokoi 

w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych  
z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym,

	 usług transportowych,
	 usług komunalnych,
	 przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,
	magazynowania lub przechowywania towarów,
	wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,
	 rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Do kosztów kwalifikowalnych, tj. kosztów które mogą być sfinansowane z przyznanej dotacji, zalicza się m.in. koszty:
	 budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych oraz 

nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych, 
	 zagospodarowania terenu służącego do prowadzenia działalności gospodarczej,
	 zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu,
	 zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej 

działalności nierolniczej,
	 zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu 

mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą).

Pomoc finansowa jest przyznawana w formie refundacji tzn. jest wypłacana po zrealizowaniu planowanych zadań  
i zapłaceniu przez beneficjenta wszystkich wynikających z tego zobowiązań finansowych. Poziom refundacji wynosi 
do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak w przypadku, gdy gospodarstwo rolne rolnika poniosło szkody  
w produkcji rolnej lub w majątku produkcyjnym spowodowane przez powódź lub obsunięcie się ziemi (dotyczy szkód 
które wystąpiły od dnia 1 stycznia 2010 r.) poziom refundacji wynosi do 80% kosztów kwalifikowalnych operacji. 

W każdym przypadku maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu 
nie może przekroczyć 100 tys. zł. Podejmując realizację operacji istnieje możliwość uzyskania zaliczki w wysokości 20% 
kwoty przyznanej pomocy, jednak jest to uwarunkowane przedstawieniem gwarancji bankowej.
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Informacje o naborze wniosków, w tym terminy i inne informacje ważne dla wnioskodawców ogłasza Prezes ARiMR 
w specjalnych komunikatach publikowanych na stronie internetowej www.arimr.gov.pl. Dla operacji realizowanych 
na terenie Województwa Wielkopolskiego wnioski o przyznanie pomocy składa się osobiście albo przez osobę 
upoważnioną bezpośrednio w biurze Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 36. 

Szczegółowe informacje na temat opisanego wyżej działania znajdują się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

O wsparcie na operacje odpowiadające warunkom przyznawania pomocy w zakresie działania 311 Różnicowanie  
w kierunku działalności nierolniczej można ubiegać się również za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania 
Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”. Zasady i warunki udzielenia pomocy są identyczne jak opisane powyżej. 
Istotna różnica polega na tym, że warunkiem uzyskania dofinansowania jest zgodność planowanej operacji z Lokalną 
Strategią Rozwoju (LSR) opracowaną przez Stowarzyszenie. Ocenę zgodności z LSR, a także ocenę jakościową 
wniosku przeprowadza Rada Decyzyjna Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”, następnie Stowarzyszenie przekazuje 
zaakceptowane wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie wniosek jest weryfikowany pod 
względem poprawności formalnej i – w przypadku pozytywnej weryfikacji  jest zawierana umowa o przyznaniu pomocy. 
Formularze wniosków składanych za pośrednictwem lokalnej grupy działania nieco różnią się do wniosków składanych 
bezpośrednio do ARiMR. Komunikaty o naborze wniosków za pośrednictwem Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” 
oraz inne ważne dla Wnioskodawców informacje dotyczące przygotowania wniosków i ich oceny przez Stowarzyszenie 
są ogłaszane na stronie internetowej www.unianadwarcianska.pl oraz na stronie internetowej samorządu Województwa 
Wielkopolskiego www.prow.umww.pl.

Działanie 312.  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Celem tego działania jest wsparcie już istniejących i pomoc w powstawaniu nowych mikroprzedsiębiorstw na 
obszarach wiejskich, a przez to tworzenie nowych miejsc pracy. 

O pomoc w ramach tego działania mogą ubiegać się osoby fizyczne i osoby prawne zarówno te, które już prowadzą 
działalność gospodarczą jak i te, które dopiero zamierzają taką działalność podjąć. Wnioski mogą także składać spółki 
prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej i wspólnicy spółek cywilnych jako podmioty już prowadzące 
działalność gospodarczą.

Główne warunki, jakie muszą być spełnione, aby uzyskać pomoc są następujące:
	 operacja musi być uzasadniona ekonomicznie,
	 siedziba lub oddział przedsiębiorcy lub miejsce jego zamieszkania (gdy jest on osobą fizyczną) oraz miejsce 

położenia nieruchomości objętej operacją (np. budynku, który ma być wybudowany, wyremontowany lub 
wyposażony w ramach operacji) musi znajdować się w miejscowości należącej do gminy:

o wiejskiej,
o miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 mieszkańców (lub 20 tys. mieszkańców 

w przypadku wniosków dotyczących podejmowania lub rozwijania usług dla gospodarstw rolnych 
lub leśnictwa oraz w przypadku wniosków składanych przez grupy producentów rolnych, wstępnie 
uznane grupy producentów owoców i warzyw oraz organizacje producentów owoców i warzyw),

o miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
	 biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy,
	w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy Wnioskodawcy nie przyznano 

pomocy inwestycyjnej w ramach działania „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie” 
objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki 2007-2013”,

	 operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych,
	 planowana wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi powyżej 20 tys. zł.

Pomoc jest udzielana na podjęcie lub rozwijanie już prowadzonej działalności w zakresie:
	 usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
	 usług dla ludności,
	 sprzedaży hurtowej i detalicznej,
	 rzemiosła lub rękodzielnictwa,
	 robót i usług budowlanych i instalacyjnych,
	 usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,
	 usług transportowych,
	 usług komunalnych,
	 przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,
	magazynowania lub przechowywania towarów,
	wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,
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	 rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.
Szczegółowy wykaz działalności objętych wsparciem wg kodów PKD zawiera załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 
pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 139, poz. 883 z późn. zm.).

Do kosztów kwalifikowalnych, tj. mogących podlegać refundacji, zalicza się m.in. koszty:
	 budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych oraz 

nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych,
	 zagospodarowania terenu,
	 zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu,
	 zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub  rozwijanej 

działalności nierolniczej,
	 zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu 

mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą).

Pomoc jest udzielana w formie refundacji do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Wysokość 
pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu zależy od liczby utworzonych miejsc pracy  
(w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne) i nie może przekroczyć:

	 100 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji (biznes plan) przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż  
2 miejsc pracy,

	 200 tys. zł - co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy,
	 300 tys. zł - co najmniej 3 miejsc pracy,

W przypadku, gdy operacja dotyczy działalności związanej z przetwórstwem lub wprowadzaniem do obrotu produktów 
rolnych lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna kwota pomocy wynosi 100 tys. zł niezależnie od liczby 
utworzonych miejsc pracy.

Beneficjenci mają możliwość korzystania z zaliczek na realizację operacji w wysokości 20% kwoty przyznanej pomocy 
pod warunkiem uzyskania gwarancji bankowej.

Informacje o naborze wniosków, w tym terminy i inne informacje ważne dla wnioskodawców ogłasza Prezes ARiMR 
w specjalnych komunikatach publikowanych na stronie internetowej www.arimr.gov.pl. Dla operacji realizowanych 
na terenie Województwa Wielkopolskiego wnioski o przyznanie pomocy składa się osobiście albo przez osobę 
upoważnioną bezpośrednio w biurze Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 36. 

Szczegółowe informacje na temat opisanego wyżej działania znajdują się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Działanie 123. Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

Celem tego działania jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw w sektorze przetwórstwa i wprowadzania do 
obrotu produktów rolnych, poprzez realizację inwestycji przyczyniających się do poprawy rentowności, wzrostu jakości 
produkcji, obniżenia kosztów oraz rozwoju nowych produktów, procesów i technologii produkcji, a także wzmocnienie 
pozycji grup producentów rolnych w sferze marketingu i przetwórstwa produktów rolnych.

O pomoc w ramach tego działania mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie 
posiadające osobowości prawnej, działające jako mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo lub 
przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 750 pracowników lub mające roczny obrót nie przekraczający 200 mln euro.

Główne warunki, jakie muszą być spełnione, aby uzyskać pomoc są następujące: 
	 planowana operacja musi dotyczyć przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych lub 

przetwórstwa roślin na produkty wykorzystywane na cele energetyczne,
	 operacja musi obejmować budowę lub modernizację zakładu przetwórstwa produktów rolnych lub 

infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi,
	 efektem operacji musi być poprawa ogólnych wyników przedsiębiorstwa w postaci wzrostu wartości dodanej 

brutto,
	 zakład, w którym będzie realizowana operacja musi spełniać obowiązujące standardy higieniczno-sanitarne, 

ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt
	 operacja nie może być finansowana z innych środków publicznych.

Pomoc jest udzielana na operacje dotyczące następujących rodzajów działalności gospodarczej:
	 przetwórstwa mleka (z wyjątkiem produkcji masła),
	 przetwórstwa mięsa,
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	 przetwórstwa owoców i warzyw (z wyjątkiem produkcji napojów wino podobnych i wino pochodnych),
	 przetwórstwa zbóż (z wyjątkiem produkcji słodu),
	 przetwórstwa ziemniaków,
	 przetwórstwa jaj,
	 przetwórstwa miodu,
	 przetwórstwa lnu i konopi,
	 przetwórstwa roślin oleistych,
	 przetwórstwa roślin wysokobiałkowych,
	 przetwarzania produktów rolnych na cele energetyczne,
	 usługowego zamrażania wraz z przechowywaniem produktów rolnych,
	 sprzedaży hurtowej produktów rolnych: owoców i warzyw, kwiatów i roślin, mleka i wyrobów  

mleczarskich, zboża, rzepaku oraz materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych.

Do kosztów kwalifikowalnych, tj. mogących podlegać refundacji, zalicza się m.in. koszty:
	 budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków i budowli 

służących do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, 
a także infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem wymienionych obiektów, takiej jak kotłownie, 
oczyszczalnie ścieków wraz z siecią kanalizacyjną, obiekty do produkcji biogazu itp.,

	 zakupu lub instalacji maszyn lub urządzeń służących do magazynowania produktów rolnych, przygotowania 
ich do przetwarzania, przetwarzania oraz przygotowania do sprzedaży,

	 zakupu środków transportu niezbędnych w procesie przetwarzania lub magazynowania produktów oraz 
specjalistycznych środków transportu do przewozu produktów rolnych i zwierząt przeznaczonych do uboju.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalny poziom 
refundacji może wynosić:

	 25% w przypadku Beneficjenta, który nie prowadzi działalności jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo,
	 40% w przypadku Beneficjenta prowadzącego działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo,
	 50% w przypadku Beneficjenta prowadzącego działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, jeśli:

o Beneficjent nabywa co najmniej 25% ogólnej ilości produktów rolnych na podstawie rocznych 
lub dłuższych umów zawartych z grupami producentów rolnych lub wstępnie uznanymi grupami 
producentów owoców i warzyw lub uznanymi organizacjami producentów owoców i warzyw,

o Beneficjent jest grupą producentów rolnych lub wstępnie uznaną grupą producentów owoców i warzyw 
lub uznaną organizacją producentów owoców i warzyw,

o Beneficjent realizuje operację dotyczącą przetwarzania produktów rolnych na cele energetyczne.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć 
20 mln zł. Wysokość pomocy przyznanej na jedną operację nie może być niższa niż 100 tys. zł. Beneficjenci mają 
możliwość korzystania z zaliczek na realizację operacji w wysokości 20% kwoty przyznanej pomocy.

Informacje o naborze wniosków, w tym terminy i inne informacje ważne dla wnioskodawców ogłasza Prezes ARiMR 
w specjalnych komunikatach publikowanych na stronie internetowej www.arimr.gov.pl. Dla operacji realizowanych 
na terenie Województwa Wielkopolskiego wnioski o przyznanie pomocy składa się osobiście albo przez osobę 
upoważnioną bezpośrednio w biurze Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 36. 

Szczegółowe informacje na temat opisanego wyżej działania znajdują się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 

Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP

Celem tego działania jest rozwój gospodarczy i społeczny regionu poprzez bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw 
sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) przyczyniające się m.in. do podniesienia poziomu innowacyjności 
przedsiębiorstw, rozszerzenie ich działalności i tworzenia nowych miejsc pracy.

Działanie jest podzielone na cztery tak zwane schematy, z których trzy (Schemat I, Schemat III i Schemat IV) udzielają 
wsparcia na inwestycje związane z rozwojem lub dywersyfikacją produkcji.

W ramach Schematu I „Projekty inwestycyjne” i Schematu IV „Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de 
minimis” udzielana jest pomoc na inwestycje w środki trwałe oraz w wartości niematerialne i prawne (np. nabycie praw 
patentowych, licencji).

W ramach Schematu III „Projekty inwestycyjne zakładające nabycie i zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych” 
można ubiegać się o pomoc na  nabycie i zastosowanie nowych (stosowanych na świecie nie wcześniej niż od 3 lat) 



9

rozwiązań technologicznych, zakup związanych z tym środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz 
nowych rozwiązań organizacyjnych, prowadzących do poprawy produktywności.

Program preferencyjnie traktuje projekty innowacyjne, projekty realizowane na obszarach wiejskich, projekty zawierające 
rozwiązania w zakresie ochrony środowiska oraz projekty przewidujące zastosowanie technologii informatycznych  
i komunikacyjnych. 

O dofinansowanie w ramach schematów I i IV mogą się ubiegać:
	mikroprzedsiębiorstwa na obszarach wiejskich (rozumianych jako obszary, na których możliwe jest uzyskanie 

wsparcia w ramach opisanego wyżej działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013) pod warunkiem, że kwota dofinansowania przekracza 300 
tys. zł

	małe i średnie przedsiębiorstwa,
	mikroprzedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność gospodarczą wcześniej niż 24 miesiące (wg dnia 

uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców) przed dniem 
złożenia wniosku, 

	mikroprzedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność gospodarczą nie wcześniej niż 24 miesiące (wg dnia 
uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców) przed dniem 
złożenia wniosku, ale aplikujące o kwotę dofinansowania powyżej 200 000 zł.

O dofinansowanie w ramach schematu III mogą się ubiegać przedsiębiorstwa z sektora MSP
Pomoc jest udzielana na działalność gospodarczą prowadzoną m.in. w zakresie:

	produkcji produktów żywnościowych i napojów,
	transportu,
	budownictwa,
	handlu hurtowego i detalicznego,
	hoteli i restauracji,
	edukacji,
	działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego,
	opieki społecznej oraz pozostałych usług komunalnych, społecznych i indywidualnych,
	działalności związanej ze środowiskiem naturalnym.

Poziom wsparcia finansowego wynosi:
	w ramach Schematu I i Schematu III:

-60% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw,
-50% kosztów kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw z tym, że dla mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu poziom wsparcia wynosi 40%.

	w ramach Schematu IV - 70% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

	dla Schematu I - 1.200 000 zł
	dla Schematu III – 4.000.000 zł (3.200.000 zł dla podmiotów prowadzących działalność w sektorze transportu),
	dla Schematu IV – 500 000 zł (350.000 zł dla podmiotów prowadzących działalność w sektorze transportu).

Nabory wniosków ogłasza Zarząd Województwa Wielkopolskiego na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.
pl. W komunikacie o naborze wniosków podawany jest termin i miejsce składania wniosków oraz inne informacje 
ważne dla wnioskodawców. Wnioski składa się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, 
w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego w Poznaniu, ul. Szyperska 14. Można je także przesłać pocztą za 
potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską, przy czym o terminowości złożenia wniosku decyduje data wpływu 
dokumentacji do Urzędu. Wniosek składa się w 3 egzemplarzach papierowych (oryginał + 2 kopie) oraz na płycie CD/
DVD.

Szczegółowe informacje na temat opisanego wyżej działania znajdują się na stronie internetowej dotyczącej 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 www.wrpo.wielkopolskie.pl.
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Program Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka” 2007-2013

Działanie 4.2 Stymulowanie działalności badawczo-rozwojowej (B+R) przedsiębiorstw oraz wsparcie  
w zakresie wzornictwa przemysłowego

W ramach tego działania można ubiegać się o wsparcie na rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwie, w tym 
pokrycie kosztów usług doradczych oraz zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie 
patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej związanych z prowadzeniem prac w zakresie 
B+R, a także o pomoc w zakresie opracowania wzoru przemysłowego lub użytkowego i wdrożenia go do produkcji.

Projekt może obejmować część inwestycyjną, część szkoleniową i część doradczą. Maksymalna wartość wsparcia wynosi:
-	 21 mln zł dla części inwestycyjnej,
-	 1 mln zł dla części szkoleniowej,
-	 600 tys. zł dla części doradczej.

Poziom wsparcia dla wydatków inwestycyjnych zależy od regionu i wielkości przedsiębiorstwa i wynosi  
w Województwie Wielkopolskim 60% dla mikro- i małych przedsiębiorstw, 50% dla średnich przedsiębiorstw i 40% dla 
pozostałych przedsiębiorstw. Poziom wsparcia na wydatki szkoleniowe dla mikro- i małych przedsiębiorstw wynosi 
45%, dla średnich przedsiębiorstw 35% oraz 25% dla pozostałych przedsiębiorstw. Poziom wsparcia dla wydatków 
na doradztwo wynosi 50%.

Działanie 4.4  Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Celem działania jest wspieranie projektów inwestycyjnych dotyczących zakupu lub wdrożenia nowych 
(stosowanych nie dłużej niż 3 lata na świecie bądź posiadających stopień rozprzestrzenienia na świecie  
w danej branży nie przekraczający 15%) rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, w tym rozwiązań 
prowadzących do powstania nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub usługi, rozwiązań zmniejszających 
szkodliwe oddziaływania na środowisko oraz rozwiązań marketingowych lub organizacyjnych (np. logistycznych, 
informacyjnych i zarządczych) prowadzących do poprawy produktywności i efektywności.  Wsparcie może 
obejmować zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych 
bezpośrednio z zakupem i eksploatacją środków trwałych, a także koszty niezbędnych działań szkoleniowych  
i doradczych. 

Poziom wsparcia zależy od regionu i wielkości przedsiębiorstwa i wynosi w Województwie Wielkopolskim 60% dla 
mikro- i małych przedsiębiorstw, 50% dla średnich przedsiębiorstw i 40% dla pozostałych przedsiębiorstw.

Maksymalna wartość wsparcia wynosi:
-	 40 mln zł na część inwestycyjną projektu,
-	 1 mln zł na doradztwo,
-	 1 mln zł na część szkoleniową.

Minimalna wartość wsparcia na jeden projekt wynosi 2,4 mln zł.

Działanie 8.1  Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

W ramach tego działania można uzyskać pomoc finansową na indywidualne projekty polegające na stworzeniu 
i świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ewentualnym wytworzeniu produktów cyfrowych niezbędnych do 
świadczenia tych usług. Projekty są dofinansowywane przez okres 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia ich realizacji. 

O pomoc mogą ubiegać się mikro- oraz małe przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok 
od dnia rejestracji. Wartość planowanego projektu (kosztów kwalifikowanych) powinna wynosić nie mniej niż 20 tys. zł 
i nie więcej niż 1 mln zł.

Wysokość wsparcia wynosi do 85% wydatków kwalifikowalnych. Koszty kwalifikowane możliwe do refundacji mogą 
obejmować m.in.:

	zakup usług prowadzących do wytworzenia produktów cyfrowych, w szczególności zakup usług 
informatycznych, technicznych i doradczych;

	wynagrodzenia brutto oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne osób zaangażowanych  
w realizację projektu;

	zakupu usług pomocniczych: transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych;
	koszt nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy 

technicznej, 
	koszt zakupu środków trwałych stanowiących sprzęt elektroniczny ściśle związany z realizacją projektu 

objętego wsparciem;
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	koszt szkoleń specjalistycznych związanych bezpośrednio z uruchomieniem i obsługą usługi elektronicznej.

Szczegółowe informacje na temat opisanych wyżej działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,  
w tym terminy i zasady naboru wniosków oraz dokumenty związane z ubieganiem się o pomoc znajdują się na stronie 
internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl, która jest instytucją odpowiedzialną za 
wdrażanie tych działań. Wszelkich informacji udziela Informatorium PARP: tel. (22) 432 89 91 do 93, 0 801 33 22 02. 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Jest to działanie oferujące wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej 
poprzez:

	szkolenia i doradztwo umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia 
działalności gospodarczej,

	przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości  do wysokości 40 tys. zł na osobę (lub 20 tys. zł 
na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej),

	wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia 
pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości 
minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji oraz szkolenia i doradztwo  
w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach 
danego projektu)

Pomoc mogą uzyskać osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w szczególności:
-	 osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich  

24 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
-	 kobiety (w tym zwłaszcza kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie 

związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci),
-	 osoby do 25 roku życia, w tym studenci studiów dziennych,
-	 osoby niepełnosprawne, w tym poszukujące pracy,
-	 osoby po 45 roku życia,
-	 osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców 

zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą.
Pomocy nie mogą uzyskać osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu 
posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 
lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub 
oświatową).

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

W ramach tego działania realizowane są projekty szkoleniowo-doradcze, z których mogą korzystać przedsiębiorcy. 
Celem tych projektów jest podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych  
i średnich przedsiębiorstw poprzez:

	szkolenia w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji 
pracy, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania 
w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych,

	doradztwo w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem 
doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi),

	szkolenia, kursy i poradnictwo zawodowe skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy 
są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności.

Instytucją odpowiedzialną za wdrażanie Działania 6.2 i Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-
2013 w Województwie Wielkopolskim jest Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, jednak wsparcie jest udzielane przez 
tzw. operatorów wsparcia, którymi są instytucje wyłonione w trybie konkursowym przez Wojewódzki Urząd Pracy. Do 
zadań operatora należy między innymi rekrutacja osób zainteresowanych uczestnictwem w programie. Szczegółowe 
informacje na temat opisanego działania, w tym wykaz instytucji pełniących funkcję operatora, są dostępne na stronie 
internetowej efs.wup.poznan.pl oraz w Punkcie Informacji i Promocji EFS ul. Kościelna 37, 60 – 537 Poznań, e-mail: 
infoefs@wup.poznan.pl,  tel. (61) 846 38 23.



Źródła i warunki finansowego wsparcia 
projektów prospołecznych realizowanych 
przez organizacje pozarządowe działające 

na obszarach wiejskich



13

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Działanie 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

Działanie to jest realizowane przez wszystkie lokalne grupy działania, w tym również przez Stowarzyszenie „Unia 
Nadwarciańska”. Polega ono na udzielaniu finansowego wsparcia na realizację projektów zgodnych z lokalną strategią 
rozwoju (LSR) opracowaną i wdrażaną przez Stowarzyszenie. Wśród wniosków, które mogą być dofinansowane  
w ramach tego działania są tzw. „małe projekty”. Mogą je składać zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, w tym 
organizacje pozarządowe mające siedzibę lub prowadzące działalność na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju.
Małe projekty mogą dotyczyć m.in.:

	organizacji szkoleń, imprez kulturalnych, promocyjnych rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją 
lokalnych walorów,

	promocji i organizacji lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia,
	promocji lokalnej przedsiębiorczości,
	remontu lub wyposażenia świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcje,
	budowy, remontu lub wyposażenie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
	promowania, zachowania lub oznakowania lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego,
	odbudowy, renowacji lub oznakowania obiektów zabytkowych,
	kultywowania miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, gwary oraz tradycyjnych zawodów i rzemiosła,
	promocji produktów lub usług lokalnych,
	wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawiania warunków prowadzenia 

działalności kulturalnej lub gospodarczej. 

Wartość dofinansowania wynosi do 70% kwoty kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 25 tys. zł. Do wkładu 
własnego zaliczany jest wkład pracy własnej oraz wartość udostępnienia ziemi, nieruchomości lub sprzętu na potrzeby 
projektu. 

Komunikaty o naborze wniosków przez Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” oraz inne ważne dla Wnioskodawców 
informacje dotyczące przygotowania wniosków i zasad ich oceny przez LGD są ogłaszane na stronie internetowej www.
unianadwarcianska.pl oraz na stronie internetowej samorządu Województwa Wielkopolskiego www.prow.umww.pl.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) to jeden z głównych programów finansowanych ze środków Unii  
Europejskiej. Łączna wielkość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację wyniesie ok. 11,4 mld euro. 
Realizacja programu ma się przyczynić do wzrostu poziomu zatrudnienia, podniesienie poziomu wykształcenia 
społeczeństwa i zapobieganie zjawiskom wykluczenia społecznego. Pomoc ze środków programu jest udzielana na 
projekty dotyczące m.in. zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz 
rozwoju zasobów ludzkich na terenach wiejskich.
PO KL składa się z 10 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym. W ramach każdego 
priorytetu zostały zdefiniowane działania i poddziałania, czyli bardzo szczegółowo opracowane zasady wsparcia 
określonego rodzaju projektów. Dla małych organizacji wiejskich najbardziej interesujące są działania opisane poniżej. 
Ich zaletą istotną dla organizacji nie posiadających środków własnych (a w takiej sytuacji znajduje się większość 
organizacji działających na wsi) jest przekazywane finansowanie beneficjentom w formie zaliczki.
Instytucją odpowiedzialną za wdrażanie opisanych niżej działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
w Województwie Wielkopolskim jest Wojewódzki Urząd Pracy w PoznaniuSzczegółowe informacje na temat opisanych 
działań, w tym terminy i zasady naboru wniosków oraz dokumenty związane z ubieganiem się o pomoc są dostępne 
na stronie internetowej efs.wup.poznan.pl oraz w Punkcie Informacji i Promocji EFS ul. Kościelna 37, 60 – 537 Poznań, 
e-mail: infoefs@wup.poznan.pl,  tel. (61) 846 38 23.

Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

W ramach tego działania można uzyskać wsparcie na realizację projektów o charakterze informacyjnym, 
promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym przyczyniających się do poprawy zdolności do zatrudnienia oraz 
mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich, poprzez przygotowanie ich do 
podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych. Beneficjentem działań powinny być w szczególności osoby bezrobotne  
w wieku 15-64 lata, mieszkające w gminach wiejskich, gminach miejsko–wiejskich oraz w miastach liczących do 25 tys. 
mieszkańców. 
Działanie jest kierowane do organizacji o mniejszym potencjale organizacyjnym, działających w małych społecznościach 
lokalnych i na rzecz ich aktywizacji społeczno-zawodowej.
Maksymalna wartość projektu możliwego do dofinansowania wynosi 50 tys. zł.
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Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

W ramach tego poddziałania można ubiegać się o wsparcie projektów mających na celu zapobieganie  
i przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego. Projekty zgłaszane do dofinansowania mogą dotyczyć m.in.:

	tworzenia centrów lub klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz innych placówek 
działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej);

	kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kompetencji zawodowych;
	subsydiowanego zatrudnienia i zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy;
	poradnictwa psychologicznego, psychospołecznego lub zawodowego, prowadzącego do integracji społecznej  

i zawodowej;
	nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej  

(np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, 
treningu pracy)

	promocji i wsparcia wolontariatu w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym;

	tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (np. świetlic i klubów 
środowiskowych) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej.

Do kosztów kwalifikowanych operacji zalicza się koszty zakupu sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń i miejsc pracy  
(w tym m.in. do potrzeb osób niepełnosprawnych) pod warunkiem, że koszty te nie przekraczają 15% ogólnych kosztów 
kwalifikowanych operacji.
Wartość projektu powinna wynosić powyżej 50 tys. zł natomiast poziom dofinansowania może wynosić do 100% 
wartości projektu.

Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

W ramach tego działania można uzyskać wsparcie na realizację projektów o charakterze informacyjnym, 
promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym przyczyniające się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 
członków społeczności lokalnych zagrożonych wykluczeniem społecznym lub społecznie wykluczonych, a także 
projektów dotyczących rozwoju dialogu, tworzenia partnerstwa publiczno społecznego i współpracy na poziomie 
lokalnym na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Do kosztów kwalifikowanych operacji zalicza się koszty zakupu sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń pod warunkiem, że 
koszty te nie przekraczają 15% ogólnych kosztów kwalifikowanych operacji.
Maksymalna wartość projektu może wynosić do 50 tys. zł natomiast poziom dofinansowania może wynosić od 90% do 
100% wartości projektu.

Poddziałanie 9.1.1  Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Poddziałanie przewiduje wsparcie na 
	tworzenie nowych przedszkoli (w tym również na uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) 

na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności 
na obszarach wiejskich)

	rozwój istniejących przedszkoli (i innych form wychowania przedszkolnego) przyczyniający się do zwiększenia 
liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym lub jej utrzymania w przypadku placówek zagrożonych 
likwidacją m.in. poprzez wsparcie dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zagrożonych 
likwidacją, wydłużenie godzin pracy, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie dodatkowego 
personelu itp.

	kampanie informacyjne promujące edukację przedszkolną.
Do kosztów kwalifikowanych operacji zalicza się koszty poniesione na dostosowanie budynków i pomieszczeń do 
wymogów prowadzenia wychowania przedszkolnego pod warunkiem, że koszty te nie przekraczają 10% ogólnych 
kosztów kwalifikowanych operacji.
Wartość projektu powinna wynosić powyżej 50 tys. zł. Podmioty ubiegające się o dofinansowanie są zobligowane do 
wniesienia wkładu własnego z budżetu samorządu terytorialnego w wysokości minimum 1,5% wartości projektu.
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Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

W ramach poddziałania można ubiegać się o wsparcie projektów dotyczących wyrównywania szans edukacyjnych 
uczniów i zmniejszania dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenia jakości kształcenia  
(z wyłączeniem działań dotyczących indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych), 
w szczególności:

	organizowanie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
	doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub  

z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty,
	programy skierowane do dzieci i młodzieży, które są poza systemem szkolnictwa podstawowego, 

gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające 
ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki,

	dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji 
kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości i nauk przyrodniczo 
– matematycznych,

	rozszerzanie oferty szkół o doradztwo edukacyjno - zawodowe, informowanie uczniów o korzyściach płynących 
z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań 
lokalnego i regionalnego rynku pracy,

	wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż 
formy tradycyjne,

	wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do 
poprawy jakości nauczania.

Do kosztów kwalifikowanych operacji zalicza się koszty poniesione na dostosowanie budynków i pomieszczeń szkolnych 
do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, koszty zakupu lub wynajmu środków transportu dla uczniów zamieszkałych 
na terenach o utrudnionym dostępie do edukacji oraz koszty zakupu materiałów dydaktycznych służących realizacji 
programów rozwojowych szkół (np. pracownie specjalistyczne, laboratoria) pod warunkiem, że koszty te nie przekraczają 
10% ogólnych kosztów kwalifikowanych operacji.
Wartość projektu powinna wynosić powyżej 50 tys. zł natomiast poziom dofinansowania może wynosić do 100% 
wartości projektu.

Działanie 9.2  Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 

Celem działania jest zwiększenie atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia zawodowego realizowanego  
w szkołach i innych placówkach oświatowych, a przez to podniesienie zdolności absolwentów tych szkół do przyszłego 
zatrudnienia. W ramach działania można ubiegać się o dofinansowanie operacji ukierunkowanych na podnoszenie 
jakości oraz poprawę efektów procesu kształcenia w szczególności obejmujących:

	dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji 
edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,

	doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych 
przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów  
z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy 
prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym),

	dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, 
ze szczególnym uwzględnieniem technologii informatycznych, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk 
przyrodniczo – matematycznych,

	efektywne programy doradztwa edukacyjno – zawodowego,
	modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku 

pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach 
istniejących),

	współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku 
pracy służącą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie 
ich zdolności do zatrudnienia (w tym zwłaszcza w zakresie praktycznych form nauczania – staże i praktyki).

Minimalna wartość projektu powinna wynosić 100 tys. zł. Podmioty ubiegające się o dofinansowanie są zobligowane 
do wniesienia wkładu własnego z budżetu samorządu terytorialnego w wysokości minimum 12,75% wartości projektu.
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Działanie 9.3  Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych

Celem działania jest upowszechnienie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w formach szkolnych poprzez 
podniesienie jego jakości i dostępności, co w perspektywie przyczyni się do poprawy sytuacji na rynku pracy. W ramach 
działania można realizować projekty polegające między innymi na:

	 kształceniu w formach szkolnych osób dorosłych zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem 
swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych;

	 świadczeniu poradnictwa dla osób dorosłych dotyczącego wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego  
w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy;

	wspieraniu szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego 
w zakresie kształcenia formalnego w formach szkolnych ukierunkowanym na:
o monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb 

regionalnego i lokalnego rynku pracy,
o podwyższanie jakości oferty edukacyjnej w tym również w przypadku form pozaszkolnych ubieganie się 

o akredytację kuratora oświaty,
o rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie e-learningu.

Minimalna wartość projektu powinna wynosić 50 tys. zł. Poziom dofinansowania projektów wynosi 100% wydatków 
kwalifikowanych

Działanie 9.5  Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Celem działania jest pobudzania świadomości i aktywności w obszarze kształcenia i szkolenia mieszkańców 
obszarów wiejskich (gmin wiejskich, wiejsko miejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców). W ramach tego działania 
można uzyskać wsparcie na realizację oddolnych inicjatyw lokalnych obejmujących:

	 działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym przyczyniające się do 
poprawy warunków rozwoju edukacji na obszarach wiejskich

	 rozwój dialogu, partnerstwa publiczno społecznego i współpracy na rzecz promowania edukacji na obszarach 
wiejskich.

Do kosztów kwalifikowanych operacji zalicza się koszty zakupu lub leasingu sprzętu oraz koszty poniesione na 
dostosowanie pomieszczeń do potrzeb projektu (np. do potrzeb osób niepełnosprawnych) pod warunkiem, że koszty 
te nie przekraczają 10% ogólnych kosztów kwalifikowanych operacji.
Wartość projektu powinna wynosić powyżej 50 tys. zł natomiast poziom dofinansowania może wynosić do 100% 
wartości projektu.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 

Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Celem tego działania jest poprawa dostępności mieszkańców Wielkopolski do dóbr i usług kultury poprzez 
inwestycje w infrastrukturę i poprawę warunków funkcjonowania instytucji kultury, a także ochrona i zachowanie 
dziedzictwa kulturowego.

O wsparcie mogą ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową 
działalność non profit (w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) w obszarze 
kultury, a także kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.

Działanie zostało podzielone na trzy tzw. Schematy. Dla wiejskich organizacji pozarządowych najbardziej interesujący 
jest Schemat II „Projekty promocyjne”, w ramach którego można ubiegać się o wsparcie na projekty w zakresie:

	organizacji wydarzeń kulturalnych, mających wpływ na wzrost znaczenia kultury jako czynnika stymulującego 
rozwój społeczno gospodarczy,

	przeprowadzenia kampanii promocyjnych w kraju i za granicą, których celem jest promocja kultury regionu, 
w tym udział w wystawach i imprezach kulturalnych.

W ramach Schematu I „Projekty inwestycyjne” można uzyskać dofinansowanie na projekty dotyczące m.in. restauracji  
i adaptacji na cele kulturalne obiektów historycznych i zabytkowych, budowy publicznej infrastruktury kultury, 
renowacji miejsc martyrologii oraz pomników przyrody, zakupu trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności 
kulturalnej, a także konserwacji zabytków ruchomych oraz zabezpieczenia zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem. 
Ten schemat przewiduje finansowanie dużych projektów, których minimalna wartość wynosi 2 mln zł (w przypadku 
projektów dotyczących konserwacji i zabezpieczenia zabytków 4 mln zł).
W ramach Schematu III „Infrastruktura kin” jest udzielana pomoc finansowa na zakup niezbędnego wyposażenia  
i sprzętu w celu przystosowania kin i sal kinowych do przejścia na cyfrowy system projekcji filmów.
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W odniesieniu do projektów realizowanych w ramach Schematu II obowiązują następujące zasady:
	minimalna wartość projektu – co najmniej 100 000 zł. 
	maksymalna wysokość dotacji  - nie więcej niż 700 000 zł.
	minimalny wkład własny beneficjenta – co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych projektu.

Nabory wniosków ogłasza Zarząd Województwa Wielkopolskiego na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.
pl. W komunikacie o naborze wniosków podawany jest termin i miejsce składania wniosków oraz inne informacje 
ważne dla wnioskodawców. Wnioski składa się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, 
w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego w Poznaniu, ul. Szyperska 14. Można je także przesłać pocztą 
za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską, przy czym o terminowości złożenia wniosku decyduje data wpływu 
dokumentacji do Urzędu. Wniosek składa się w 3 egzemplarzach papierowych (oryginał + 2 kopie) oraz na płycie CD/DVD.
Szczegółowe informacje na temat opisanego wyżej działania znajdują się na stronie internetowej dotyczącej 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 www.wrpo.wielkopolskie.pl.

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 (PO FIO) jest realizowany przez 
Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na podstawie przepisów ustawy z dnia  
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Program służy wsparciu organizacji pozarządowych i budowaniu 
społeczeństwa obywatelskiego przez zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych  
i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych.
Cele szczegółowe Programu to:
1. Zwiększenie aktywności i świadomości obywateli i wspólnot lokalnych.
2. Rozwój potencjału sektora organizacji pozarządowych.
3.  Zwiększenie zaangażowania sektora organizacji pozarządowych na rzecz usług społecznych w zakresie integracji  
i aktywizacji społecznej oraz zabezpieczenia społecznego.
4. Wspieranie rozwoju polskiego modelu ekonomii społecznej.
O wsparcie ze środków PO FIO mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne 
Kościoła i związków wyznaniowych, a także spółdzielnie socjalne. Podmioty ubiegające się o wsparcie nie muszą 
posiadać statusu organizacji pożytku publicznego (opp).
PO FIO składa się z następujących priorytetów:

Priorytet I. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne - projekty realizowane w ramach priorytetu 
powinny dotyczyć aktywnego działania oraz zdobywania wiedzy w sferze działań obywatelskich. W ramach Priorytetu 
mieszczą się działania dotyczące m.in. kształtowania wiedzy i umiejętności pozwalających na aktywne uczestnictwo  
w życiu publicznym, aktywizacji obywateli w sprawach publicznych, rozwoju poradnictwa i rzecznictwa obywatelskiego, 
ochrony i upowszechniania praw dziecka, ochrony praw konsumenta, zwiększenia dostępu do informacji publicznej, 
aktywizacji kobiet w życiu publicznym, pielęgnowania tożsamości narodowej i kulturowej, wspierania działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, upowszechniania kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym, 
edukacji i promocji w zakresie obronności i bezpieczeństwa narodowego oraz bezpieczeństwa publicznego.

Priorytet II. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie - projekty realizowane w ramach priorytetu 
powinny przyczyniać się do wzmocnienia potencjału ludzkiego i instytucjonalnego realizujących je organizacji. Mogą 
one dotyczyć rozwoju potencjału organizacji pozarządowych oraz wolontariatu w organizacjach pozarządowych.

Priorytet III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne. - priorytet obejmuje projekty 
dotyczące m.in. wspierania podstawowych funkcji rodziny, rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży, tworzenia 
równych szans dla dyskryminowanych oraz najsłabszych grup społecznych, porozumień na rzecz integracji wspólnot  
i społeczności lokalnych, przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej, stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa 
publicznego, aktywizacji ludzi starych, integracji międzypokoleniowej, promocji zdrowia, integracji i aktywizacji osób 
niepełnosprawnych, działań na rzecz środowisk kombatanckich i osób represjonowanych, integracji repatriantów  
w środowiskach lokalnych, integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców, działań na rzecz zachowania przez 
Polonię więzi kulturowej z Polską, wypoczynku dzieci i młodzieży, krajoznawstwa i turystyki społecznej, inicjatyw na 
rzecz udzielania pomocy humanitarnej.

Priorytet IV. Rozwój przedsiębiorczości społecznej – obejmuje projekty promujące ideę łączenia aktywności 
ekonomicznej (zawodowej) z aktywnością społeczną, w tym działania dotyczące przedsiębiorczości społecznej, 
upowszechniania idei partnerstwa trójsektorowego oraz wolontariat pracowniczy.
Wielkość środków finansowych, pochodzących z budżetu państwa, zaangażowanych w realizację PO FIO na lata 2009-
2013 wynosi nie mniej niż 60 mln zł rocznie. 
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Ze środków PO FIO mogą być finansowane projekty „jednoroczne” trwające maksymalnie 8 miesięcy oraz projekty 
„dwuletnie” trwające maksymalnie 20 miesięcy. Działania realizowane w ramach projektów powinny mieścić się  
w zakresie działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej wnioskodawcy. Środki PO FIO nie mogą być przeznaczone na 
finansowanie działalności gospodarczej.
Wysokość dotacji wynosi: 

	dla projektów „jednorocznych”: od 10 tys. zł. do 300 tys. zł
	dla projektów „dwuletnich”: od 20 tys. zł. do 300 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku musi wynosić  

nie mniej niż 10 tys. zł).

Wkład własny wnioskodawcy, na który mogą się składać środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty 
uczestników projektu powinien wynosić: 

	dla projektów o wnioskowanej dotacji od 10 tys. zł do 40 tys. zł włącznie – co najmniej 10% wartości projektu 
(środki własne finansowe lub niefinansowe),

	dla projektów o wnioskowanej dotacji od ponad 40 tys. zł do 150 tys. zł włącznie – co najmniej 10% wartości 
projektu (środki własne finansowe;).

	dla projektów o wnioskowanej dotacji od powyżej 150 tys. zł do 300 tys. zł – co najmniej 20% wartości projektu 
(środki własne finansowe).

Ze środków PO FIO mogą być pokrywane następujące kategorie kosztów związanych z realizacją zadania:

	Koszty osobowe merytoryczne (np. wynagrodzenia trenerów, ekspertów), 
	Koszty obsługi, w tym koszty administracyjne - do wysokości 10% wartości dotacji (np. kierowanie projektem, 

wykonywanie zadań administracyjnych, księgowych),
	Koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów zadania (np. materiały szkoleniowe, wynajem sali 

i sprzętu, wyżywienie, zakwaterowanie, przejazdy, nagrody dla beneficjentów w konkursach itp.). 
	Koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją zadania – w proporcji przypadającej na dany projekt 

(np. opłaty za telefon/faks, opłaty pocztowe, czynsz, CO) – do wysokości 10% wartości dotacji.
	Koszty wyposażenia związane z realizacją zadania – koszt zakupu lub wypożyczenia składnika majątku nie 

może przekraczać kwoty 3500,00 zł i jednocześnie łączny koszt zakupu lub wypożyczenia składników majątku 
nie może przekroczyć 10% wartości dotacji (można zakupić kilka składników majątku w cenie do 3500,00 zł za 
poszczególny składnik majątku, a jednocześnie ich łączna wartość nie może przekraczać 10% wartości dotacji).

	Koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania – do wysokości 10% wartości dotacji, nie więcej 
jednak niż 5000,00 zł.

	Koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację zadania  – do wysokości 5% dotacji.
	Koszty związane z działaniami promocyjnymi zadania (np. plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe itp.) - do 

wysokości 5% dotacji.

W ramach konkursu można złożyć tylko jeden wniosek. Ofertę przygotowuje się w wersji elektronicznej za pomocą 
generatora ofert on-line, zamieszczonego na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl, Po wypełnieniu całej oferty 
wysyła się ją elektronicznie za pomocą przycisku ZŁÓŻ OFERTĘ. Jeden wydrukowany i podpisany egzemplarz oferty 
(tożsamy z przesłaną wersją elektroniczną) wraz z wymaganymi załącznikami przesyła się pocztą lub składa osobiście za 
potwierdzeniem odbioru (w zapieczętowanej kopercie), w terminie wskazanym w komunikacie o naborze wniosków do 
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie, ul. Kopernika 36/40.

Szczegółowe informacje na temat PO FIO, a także ogłoszenia o naborze wniosków są zamieszczane na na stronie 
internetowej Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS www.pozytek.gov.pl oraz stronie internetowej Centrum 
Rozwoju Zasobów Ludzkich www.crzl.gov.pl

Inne źródła wsparcia projektów prospołecznych

Opisane wyżej programy operacyjne są – pod względem finansowym – najpoważniejszym źródłem wsparcia 
projektów prospołecznych, jednak oprócz nich istnieje wiele innych instytucji i programów publicznych i niepublicznych,  
w których organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie planowanych przez siebie projektów. 
Lokalnymi źródłami finansowania projektów mających charakter zadań publicznych (np. w zakresie kultury, sportu, 
edukacji, edukacji, ochrony i promocji zdrowia) są urzędy gminne i starostwa powiatowe, a na poziomie regionu - Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (www.umww.pl) oraz inne instytucje regionalne, w tym np. Kuratorium 
Oświaty w Poznaniu (www.ko.poznan.pl) czy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
(www.wfosgw.poznan.pl). Na poziomie krajowym działalność grantodawczą prowadzą między innymi:

	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – mkidn.gov.pl
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	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – www.pfron.org.pl
	Fundacja Kultury – www.fundacjakultury.pl
	Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy (tzw. fundusze norweskie) – www.eog.gov.pl
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu” – www.mlodziez.org.pl
	Fundacja Wspomagania Wsi - www.fww.org.pl
	Fundacja Batorego - www.batory.org.pl
	Fundacja „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” - www.efrwp.com.pl
	Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności – www.pafw.pl
	Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie – www.fpnp.pl
	Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce – www.filantropia.org.pl
	Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – www.frdl.org.pl



Przygotowanie wniosku o 
dofinansowanie i realizacja operacji
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Przygotowanie wniosku o dofinansowanie operacji stanowi trudne zadanie dla osób, które w tym zakresie nie mają 
większego doświadczenia. Dla wielu wnioskodawców jest to bariera powodująca rezygnację z ubiegania się o wsparcie, 
inni z góry decydują się zlecić to zadanie wyspecjalizowanym firmom, jedynie nieliczni podejmują próbę samodzielnego 
sporządzenia wniosku. To z myślą o nich zostały sformułowane poniższe rady i zalecenia, które pomogą im poprawnie 
przygotować wniosek.

Punktem wyjścia do sporządzenia wniosku jest stworzenie wstępnej wizji projektu, w której będą określone jego 
podstawowe założenia: cel, zakres zadań planowanych do realizacji, miejsce i czas realizacji, liczba i rodzaj uczestników, 
wykonawcy oraz wstępnie oszacowane koszty projektu. Dopiero mając te informacje można zacząć poszukiwania 
najlepszego źródła dofinansowania projektu. Rozważając możliwość dofinansowania projektu z konkretnego programu 
pomocowego trzeba wziąć pod uwagę jego cele i preferencje. Każdy program udzielający wsparcia finansowego 
realizuje w ten sposób założoną misję i w związku z tym finansuje tylko te projekty, które są zgodne z jego misją. 
Często zdarza się, że wizja wnioskodawcy rozmija się z warunkami obowiązującymi w dostępnych programach 
pomocowych. Wnioskodawca ma wtedy do wyboru albo rezygnację z ubiegania się o wsparcie, albo zmodyfikowanie 
projektu w taki sposób, aby spełniał on warunki i kryteria obowiązujące w programie stanowiącym potencjalne źródło 
dofinansowania projektu. Niekiedy wystarczają drobne zmiany, inne rozłożenie akcentów lub użycie innych terminów 
w opisie projektu, czasem zaś trzeba dokonać głębszych zmian dotyczących kwestii merytorycznych lub logistycznych, 
zrezygnować z niektórych elementów projektu lub uzupełnić go o nowe, wcześniej nie planowane zadania.
Przygotowując wniosek należy brać pod uwagę kryteria, według których będzie on oceniany. W tym kontekście 
wnioskodawca powinien przyjąć pragmatyczną postawę i tak skonstruować swój projekt, aby uzyskał on jak najwyższą 
ocenę, dzięki czemu zwiększy swoje szanse na uzyskanie dofinansowania. 

Przygotowania wniosku nie można odkładać na ostatni moment, lecz zabrać się do tej pracy z dużym (miesiąc lub 
więcej) wyprzedzeniem w stosunku do terminu złożenia wniosku. Dużo czasu zajmie zapoznanie się z niezbędnymi 
dokumentami oraz uzyskanie ewentualnych dodatkowych wyjaśnień w kwestiach, które budzą wątpliwości lub są 
niejasne. Bardzo czasochłonne będzie uzyskanie niektórych obowiązkowych załączników do wniosków, gdyż są to 
dokumenty wystawiane przez urzędy zgodnie z obowiązującymi w nich terminami załatwiania spraw, liczonymi  
w tygodniach lub nawet miesiącach. Należy także wziąć poprawkę na wystąpienie nieprzewidziane trudności, które 
spowodują wydłużenie pracy (często są to problemy z edytowaniem formularza wniosku).

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku trzeba posiąść potrzebną do tego wiedzę. Jest ona dość łatwa do 
uzyskania. Instytucje przeprowadzające nabór wniosków zwykle wraz z komunikatem o naborze wniosków publikują 
dokumenty i materiały zawierające wszystkie niezbędne informacje dla wnioskodawców lub zamieszczają odsyłacze 
do miejsc, w których są one dostępne (np. stron internetowych). Potrzebne informacje są zawarte w rozporządzeniach, 
opisach programów, instrukcjach i innych materiałach. Z tymi dokumentami trzeba się dokładnie zapoznać, a w razie 
wątpliwości uzyskać dodatkowe wyjaśnienia w instytucji, która prowadzi nabór wniosków.

Nawet jeśli instrukcja dopuszcza ręczne wypełnianie formularza wniosków, najlepiej jest przygotowywać wniosek  
w komputerze, w wersji elektronicznej. Zaletą tej metody jest możliwość łatwego nanoszenia poprawek i zmian, jest 
to również z korzyścią dla estetyki wniosku i jego czytelności. Pobierając formularz wniosku należy zwrócić uwagę, 
czy jest to właściwy formularz. Instytucje dysponujące środkami pomocowymi dość często dokonują zmian formularzy 
wniosków (dotyczy to na przykład ARiMR) dlatego łatwo o pomyłkę, która może zniweczyć cały wysiłek.

Wypełniając wniosek pozycja po pozycji należy zawsze korzystać z instrukcji, a nigdy nie polegać na własnej intuicji. 
Nawet w przypadku pozornie prostych i oczywistych rubryk lepiej zajrzeć do instrukcji i sprawdzić jakie są zalecenia 
dotyczące jej wypełnienia. Często okazuje się, że te zalecenia dalece odbiegają od naszych wyobrażeń o tym, jak 
wypełnić daną pozycję.

Tworząc wykaz towarów i usług niezbędnych do zrealizowania operacji należy przeprowadzić rozpoznanie dotyczące 
ich cen, dzięki temu sporządzony budżet będzie realistyczny. Wpisywanie fikcyjnych, nie sprawdzonych cen grozi  
w przypadku ich zaniżenia brakiem środków na zrealizowanie zaplanowanych zadań, a w przypadku ich zawyżenia grozi 
odrzuceniem wniosku przez instytucję oceniającą lub żądaniem uzasadnienie przyjętych cen (w wszystkich programach 
finansowanych ze środków Unii Europejskiej wnioski są analizowane pod względem właściwego poziomu cen).

Planując harmonogram realizacji wniosku należy przyjmować realistyczne terminy, uwzględniające czas potrzebny 
na ocenę wniosku i zawarcie umowy o przyznaniu pomocy. Warto przed napisaniem wniosku postarać się  
o informacje ile czasu potrwają te procedury. Można w tym zakresie skorzystać z doświadczeń wynikających z wcześniej 
przeprowadzonych naborów. W przypadku programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej jest to czas 
wynoszący wiele miesięcy.

W wielu programach dopuszcza się realizację operacji w etapach. Podział operacji na etapy jest pozostawiony do decyzji 
wnioskodawcy, należy zatem wiedzieć, jakimi przesłankami kierować się przy jej podejmowaniu. Operacja realizowana 
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w jednym etapie polega na tym, że sporządza się jedno rozliczenie poniesionych kosztów po wykonaniu wszystkich 
zaplanowanych zadań. Jest to metoda właściwa dla operacji, które są realizowane w stosunkowo krótkim czasie, nie 
przekraczającym kilku miesięcy. Jeżeli realizacja operacji potrwa rok lub dłużej, warto pomyśleć o jej podzieleniu na 
etapy. Polega to na tym, że dzielimy cały okres realizacji na części (nazywane etapami), np. na okresy półroczne. Po 
zrealizowaniu pierwszego etapu czyli po pierwszych sześciu miesiącach sporządza się rozliczenie kosztów poniesionych 
w tym okresie, po kolejnych sześciu miesiącach następne rozliczenie i tak dalej aż do końcowego rozliczenia po 
zakończeniu całej operacji. Ta metoda wymaga sporządzenia dokładnego harmonogramu realizacji zadań planowanych 
w ramach operacji, gdyż we wniosku trzeba zadeklarować jakie zadania będę wykonywane i rozliczane w poszczególnych 
etapach. Rozliczanie wieloetapowe chętnie stosują podmioty, którym brakuje środków na realizację całego projektu. Po 
złożeniu rozliczenia za pierwszy etap i jego zaakceptowaniu przez instytucję udzielającą pomocy, po pewnym czasie 
otrzymują oni wypłatę dofinansowania z tytułu refundacji kosztów poniesionych w tym etapie, którą mogą spożytkować 
na realizację dalszych etapów. Jest to istotna zaleta w przypadku programów, w których nie stosuje się zaliczek, są one 
trudne do uzyskania lub bardzo niewielkie. 

Bardzo ważną częścią dokumentów składanych w związku z ubieganiem się o wsparcie są załączniki do wniosku. Lista 
wymaganych załączników może być podana we wniosku lub opublikowana odrębnie wraz z komunikatem o naborze 
wniosków. Załącznikami są najczęściej dokumenty, zaświadczenia i certyfikaty wystawiane przez różne jednostki 
administracyjne – urzędy gminne, urzędy powiatowe, ZUS, KRUS, ARiMR, urzędy skarbowe i inne. W instytucjach tych 
rzadko można uzyskać potrzebne zaświadczenia „od ręki”. Obowiązują w tych sprawach terminy administracyjne, 
niekiedy liczone w miesiącach. Szczególnie długotrwałe są procedury związane z uzyskaniem pozwoleń budowlanych 
na obszarach objętych różnymi formami ochrony przyrody. Jeżeli mija termin składania wniosków, a wnioskodawca 
nie zdążył uzyskać jakiegoś załącznika, może on złożyć wniosek bez tego załącznika, jednak wykaz załączników 
powinien sporządzić tak, jakby ten załącznik znajdował się w komplecie składanych dokumentów. Oczywiście instytucja 
weryfikująca wniosek pod względem formalnym wykryje zaistniały brak i przyśle wnioskodawcy wezwanie do 
uzupełnienia brakującego załącznika, jednak nastąpi to po jakimś czasie od momentu złożenia wniosku (zwykle jest to 
kilka tygodni lub więcej), co oznacza, że wnioskodawca zyska dodatkowy czas na załatwienie brakującego dokumentu.

Każdy wnioskodawca powinien bezwzględnie sporządzić i zostawić sobie pełną kopię wniosku ze wszystkimi 
załącznikami. Instytucje oceniające wnioski robią to bardzo skrupulatnie i prawie zawsze zauważają jakieś błędy i braki 
wymagające poprawek i uzupełnień. Wnioskodawca otrzymując pismo w tej sprawie musi każdą uwagę porównać  
z odpowiednim fragmentem wniosku lub odpowiednim załącznikiem. Nie pozostawiając sobie kopii tych dokumentów 
będzie bezradny i nie zdoła prawidłowo dokonać poprawek, których wymaga od niego instytucja oceniająca.

Wnioskodawca decydujący się na złożenie wniosku powinien mieć dokładne rozeznać nie tylko w kwestii zasad ubiegania 
się o dofinansowanie, ale także odnośnie konsekwencji formalno-prawnych związanych z realizacją swojego projektu. 
Planując realizację jakiejkolwiek operacji trzeba mieć świadomość, że poza obowiązkami wynikającymi z umowy  
o przyznaniu pomocy wnioskodawca będzie musiał przestrzegać różnych przepisów prawa odnoszących się do jego 
projektu. W przypadku inwestycji będą to np. przepisy prawa budowlanego, w przypadku podejmowania działalności 
gospodarczej - przepisy dotyczące rejestracji tej działalności, przepisy podatkowe czy przepisy dotyczące ubezpieczeń 
społecznych. W grę mogą wchodzić także przepisy ochrony środowiska, przepisy sanitarno-higieniczne i wiele innych. 
Także w przypadku operacji nie inwestycyjnych, takich jak np. organizacja szkoleń lub imprez, wnioskodawca powinien 
przeanalizować, jakie przepisy będą go obowiązywać (np. organizowanie imprez masowych są obwarowane licznymi 
przepisami, głównie związanymi z bezpieczeństwem uczestników) i decydować się na realizację operacji tylko  
w przypadku, gdy będzie pewien spełnienia wszystkich przepisów dotyczących planowanej przez niego operacji.  

Realizacja operacji

Z chwilą podpisania umowy przyznania pomocy wnioskodawca staje się beneficjentem. Przed podpisaniem umowy 
powinien on koniecznie zapoznać się z jej treścią, w tym szczególnie z zapisami dotyczącymi zobowiązań, jakie ciążyć 
będą na nim w trakcie realizacji operacji oraz także po jej zakończeniu i rozliczeniu. Beneficjent powinien podpisać 
umowę tylko w sytuacji, gdy ma całkowitą pewność, iż będzie w stanie wywiązać się z tych zobowiązań. Nie ma tu 
co liczyć na szczęście – system kontroli krajowych i unijnych jest dość szczelny i na pewno wyłapie nieprawidłowości  
w realizacji umowy, o ile takowe wystąpią. 
Podpisując umowę beneficjent powinien brać pod uwagę nie tylko wymogi, jakie należy spełnić realizując operację  
i rozliczając poniesione koszty (czyli składając wnioski o płatność). W przypadku uzyskania dofinansowania ze środków 
unijnych będą na nim ciążyły pewne zobowiązania przez okres pięciu lat następujących po zrealizowaniu i rozliczeniu 
operacji. Do tego tematu powrócimy na końcu niniejszego rozdziału.
    
Typowa umowa przyznania pomocy zawiera postanowienie dotyczące:

	zakresu i celu operacji 
	budżetu operacji (najczęściej ma on formę zestawienia rzeczowo-finansowego)
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	praw i obowiązków stron tj. instytucji przyznającej dofinansowanie i beneficjenta,
	wysokości i maksymalnego poziomu przyznanej pomocy,
	zobowiązań Beneficjenta,
	warunków i okoliczności, w jakich umowa może być zmieniona,
	przyczyn powodujących wypowiedzenie umowy, odmowę wypłacenia pomocy lub jej ograniczenie,
	trybu i warunków dokonywania płatności.

Umowy z reguły zawierają klauzule pozwalające na ich zmianę, o ile któraś ze stron wystąpi z wnioskiem w tej sprawie. 
Należy jednak liczyć się z tym, ze wniosek beneficjenta o zmianę umowy nie zostanie zaakceptowany przez drugą stronę 
umowy, Aby uzyskać taką akceptację, wniosek powinien być uzasadniony ważnymi argumentami merytorycznymi lub 
wystąpieniem okoliczności niezależnych od beneficjenta. 
Zmiany do umowy muszą mieć zawsze formę pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. Beneficjent powinien  
z odpowiednim wyprzedzeniem uprzedzić drugą stronę umowy o planowanych zmianach i uzyskać akceptację przed 
ich dokonaniem, gdyż działając w odwrotnej kolejności i stawiając instytucję przyznającą pomoc wobec faktów 
dokonanych naraża się na utratę całości lub części pomocy. Każdy wniosek o dokonanie zmiany jest rozpatrywany 
indywidualnie, przy czym w przypadku dofinansowania uzyskanego ze środków UE zmiana nie może dotyczyć:

	zwiększenia kwoty pomocy określonej w umowie,
	zmiany celu operacji,
	zmiany zobowiązania o niefinansowaniu operacji z udziałem innych środków publicznych, przyznanych  

w związku z realizacją tej operacji.

Momentem rozpoczęcia realizacji operacji jest podjęcie przez beneficjenta jakichkolwiek czynności bezpośrednio z nią 
związanych. Zakres tych czynności obejmuje m.in. poniesienie kosztów kwalifikowalnych operacji, w tym dokonanie 
płatności za dostawy, usługi lub roboty budowlane. beneficjent powinien zwrócić uwagę na to, od jakiego terminu 
ponoszone przez niego koszty będą uznane za koszty kwalifikowane. Jeżeli tym terminem jest data złożenia wniosku, 
należy pamiętać, iż do momentu podpisania umowy przyznania pomocy koszty są ponoszone na wyłączne ryzyko 
wnioskodawcy. Dopiero podpisana umowa precyzuje kwalifikowalność konkretnych pozycji kosztów i przyznaje 
beneficjentowi prawo do określonej pomocy po zrealizowaniu operacji zgodnie z warunkami umowy. Jeśli natomiast 
nie zostanie podpisana umowa, tj. nie zostanie przyznana pomoc finansowa, wnioskodawca będzie musiał sfinansować 
rozpoczętą operację z własnych środków. Ryzyko dla wnioskodawcy podejmującego realizację operacji przed 
podpisaniem umowy wynika także z faktu, że bardzo często instytucja oceniająca wniosek żąda od wnioskodawcy 
wprowadzenia zmian i modyfikacji, w wyniku których ostateczny kształt projektu i jego budżet może być inny niż 
w pierwotnej wersji wniosku. Jeżeli wnioskodawca jest zdecydowany zrealizować operację bez względu na wynik 
postępowania w sprawie przyznania pomocy, opisane wyżej zagrożenia mają dla niego mniejsze znaczenie, jednak 
wnioskodawcy uzależniający zrealizowanie operacji od uzyskania pomocy dla własnego bezpieczeństwa finansowego 
powinni wstrzymać się z realizacją operacji do czasu zawarcia umowy. 

Prawidłowe zrealizowanie umowy oznacza:
	osiągnięcie zakładanego celu operacji zapisanego w umowie,
	wykonanie zakresu rzeczowego przewidzianego w umowie zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym 

lub innym zestawieniem o podobnym charakterze, stanowiącym część umowy lub będącym załącznikiem do 
umowy,

	poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji, w tym dokonanie płatności dla wszystkich 
wykonawców za dostarczone towary oraz wykonane usługi i roboty budowlane, nie później niż do dnia 
złożenia wniosku o płatność lub ostatniego uzupełnienia informacji mających istotny wpływ na ocenę 
wniosku o płatność. Należy w odniesieniu do tego zagadnienia zwrócić uwagę, czy umowa nie nakłada 
określonych warunków dotyczących form płatności. Na przykład w wielu programach dopuszcza się tylko 
płatności realizowane w formie bezgotówkowej (przelewem) i jeśli beneficjent o tym zapomni i dokona 
zapłaty gotówką, ten koszt nie będzie zaliczony do kosztów kwalifikowanych i w efekcie kwota dofinansowania 
zostanie odpowiednio umniejszona.

	przeniesienie na beneficjenta praw własności w odniesieniu do rzeczy nabytych na podstawie umowy 
leasingu,

	uzyskanie zaświadczeń, certyfikatów, pozwoleń lub decyzji związanych z realizacją tej operacji, wymaganych 
odrębnymi przepisami oraz postanowieniami umowy. Mogą to być na przykład certyfikaty produkcji 
ekologicznej, świadectwa potwierdzające zdobycie potrzebnych kwalifikacji, pozwolenia wodno-prawne, 
licencje na wykonywanie określonej działalności gospodarcze,

	wykonanie innych zobowiązań zawartych w umowie, na przykład zarejestrowanie i podjęcie działalności 
gospodarczej, zatrudnienie pracowników.
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Beneficjent składając wniosek i następnie realizując operację musi pamiętać o tym, że poza obowiązkami wynikającymi 
z umowy o przyznaniu pomocy jest także zobowiązany do przestrzegania różnych przepisów prawa odnoszących 
się do działania, które podejmuje w ramach swojej operacji. Mogą to być na przykład przepisy prawa budowlanego, 
przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, przepisy podatkowe, przepisy ochrony środowiska, 
sanitarno-higieniczne i wiele innych. Na przykład w przypadku rolników realizujących operację w ramach działania 
PROW „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” powinni oni zdawać sobie sprawę z tego, że rozpoczęcie 
tej działalności wymaga jej zarejestrowania w urzędzie gminy, zgłoszenia do urzędu skarbowego i rozliczania podatku 
dochodowego. Należy jednocześnie poinformować KRUS o podjęciu pozarolniczej działalności gospodarczej wyrażając 
jednocześnie chęć pozostania w KRUS. Pozostanie w KRUS jest jednak ograniczone pewnymi warunkami. Mają do tego 
prawo tylko osoby ubezpieczone w KRUS w pełnym zakresie z mocy ustawy przez okres co najmniej 3 lat. Pozostawanie 
w KRUS jest uzależnione wysokością uzyskiwanych dochodów. Jest to możliwe pod warunkiem, że w poprzednim 
roku podatkowym należny podatek dochodowy z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nie 
przekroczył limitu określonego przez KRUS. Za rok 2010 ten limit wynosił 2863 z, co mniej więcej odpowiada dochodowi 
brutto (różnicy między przychodami i kosztami) z prowadzonej działalności pozarolniczej na poziomie 16-17 tys. zł. 
Niespełnienie podanych warunków oznacza automatyczne przeniesienie rolnika z KRUS do ZUS.

Realizacja operacji polega nie tylko na wykonaniu zakresu rzeczowego zgodnie z umową, ale również jego prawidłowym 
udokumentowaniu co do zakresu rzeczowego (co zrobiono) i finansowego (ile to kosztowało). Rodzaj gromadzonej 
dokumentacji powinien być dostosowany do rodzaju realizowanej operacji, jak również wymogów formalno-prawnych 
wynikających z obowiązujących w Polsce przepisów. W zakres tej dokumentacji wchodzą najczęściej:

	oryginały faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (rachunków, not obciążeniowych),
	oryginały dowodów zapłaty, które potwierdzają poniesione wydatki (na ogół są to przelewy).
	dokumenty celne (wraz z dowodami zakupu, których dotyczą),
	w przypadku działań, w których zakup nieruchomości jest kosztem kwalifikowanym - umowy sprzedaży 

nieruchomości sporządzone w formie aktu notarialnego wraz z dokumentem potwierdzającym poniesienie 
wydatku lub zawierające zapisy potwierdzające, iż płatność nastąpiła jednocześnie z podpisaniem aktu notarialnego,

	umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz inne umowy cywilnoprawne, jeżeli koszty z nimi związane mogą 
być kosztami kwalifikowalnymi, wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym poniesienie wydatku 
(przelewem).

Na odwrocie każdej faktury, rachunku lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej powinny znajdować się 
opisy i adnotacje zgodne z wymogami obowiązującymi w programie, z którego uzyskano dofinansowanie. Dla przykładu 
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 wymagania te dotyczą następujących elementów: 

	zapis wskazujący program, z którego uzyskano dofinansowanie operacji (np. „Operacja współfinansowana  
z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW) w ramach realizacji Osi  
4 PROW 2007-2013 działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów”.

	wskazanie pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego, do którego odnoszą się koszty wynikające z danej 
faktury,

	wskazanie nazwy i numeru umowy przyznania pomocy,
	nr umowy zawartej z wykonawcą/dostawcą danego towaru lub usługi i data jej zawarcia (jeśli dotyczy), 
	opisanie w sposób nie budzący wątpliwości, jaki jest związek między poniesionym wydatkiem a realizacją 

operacji; z opisu powinno wynikać, że poniesiony koszt miał bezpośredni związek z realizacją operacji i że jego 
poniesienie było konieczne do osiągnięcia zakładanego celu operacji, 

	data i podpis osoby sprawdzającej pod względem merytorycznym (jeśli dotyczy), 
	data i podpis osoby sprawdzającej pod względem formalno – rachunkowym (jeśli dotyczy), 
	data i podpis osoby zatwierdzającej kwotę do wypłaty (jeśli dotyczy),
	w przypadku, gdy faktury dotyczy zakupu środka trwałego – adnotacja „środek trwały ujęto w ewidencji 

środków trwałych pod pozycją …..”, 
	adnotacja „Wydatek wyłączony z obowiązku stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych” lub „Wydatek 

poniesiony zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem 
………………, z dnia …………”.

Wszystkie wydatki ponoszone podczas realizacji operacji muszą być zgodne z zestawieniem rzeczowo – finansowym (lub 
innym wykazem o podobnym charakterze) załączonym do umowy przyznania pomocy pod względem przedmiotowym 
i ilościowym. W związku z tym warunkiem beneficjent powinien przy odbiorze faktur i rachunków zwracać dużą 
uwagę na zapisy zawarte w tych dokumentach. Nazwy towarów lub usług wpisane na fakturze (rachunku) powinny 
dokładnie odpowiadać odpowiednim nazwom z zestawienia rzeczowo-finansowego. Podobnie ma się sprawa z ilością 
(i miernikiem) towarów lub usług, których dotyczy faktura. Wszelkie różnice występując między zapisami na fakturze  
a zapisami w zastawieniu rzeczowo-finansowym mogą być źródłem kłopotów przy rozliczaniu operacji, dlatego należy 
ich unikać. 
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Jeżeli z jakichś względów beneficjent musi dokonać zakupu towarów lub usług różniących się od tego, co zostało 
zapisane w zestawieniu rzeczowo-finansowym, powinien wcześniej powiadomić o tym drugą stronę umowy i uzyskać 
jej zgodę na tę zmianę (najlepiej w formie zmiany zastawienia rzeczowo-finansowego). 

Dowody księgowe gromadzone podczas realizacji operacji muszą spełniać warunki określone w Ustawie  
o rachunkowości. Szczególną uwagę należy zwracać na poprawność danych beneficjenta (nazwa, adres, nr NIP itp.)  
i wystawcy dokumentu, znajdujących się na fakturach lub równoważnych dokumentach. Należy także sprawdzać datę 
sprzedaży i wystawienia dokumentu. 

Operacje o charakterze nieinwestycyjnym (np. zawody sportowe, festyny, imprezy plenerowe, szkolenia, itp.) wymagają 
zwykle zgromadzenia dodatkowych materiałów dokumentujących organizację i przebieg danego wydarzenia. Mogą 
to być np. zdjęcia, artykuły w prasie lokalnej, informacje ze stron internetowych gmin, stowarzyszeń lub innych 
podmiotów, plakaty, ulotki, zaproszenia itp. Jeżeli w ramach projektu nieinwestycyjnego przewidziana jest organizacja 
szkoleń, spotkań informacyjnych itp. wówczas w materiałach dokumentujących te wydarzenia powinna znaleźć 
się lista obecności uczestników wraz z podpisem osób biorących udział w tych spotkaniach. Ponadto lista powinna 
zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnione. W przypadku, gdy w ramach przeprowadzonej imprezy były 
przyznawane nagrody, w materiałach dokumentujących tę operację powinny znaleźć się oświadczenia (potwierdzenia) 
osób nagrodzonych o odbiorze nagrody. Dzięki tym dokumentom pracownicy autoryzujący wniosek o płatność będą  
w stanie jednoznaczne stwierdzić, że zaplanowane przedsięwzięcie zostało faktycznie zrealizowane i że cel operacji 
został osiągnięty. 

Bardzo często umowy o przyznaniu pomocy zawierają wymagania dotyczące informowania o otrzymanej pomocy oraz 
oznakowywania obiektów, urządzeń, publikacji i materiałów stanowiących efekt operacji specjalnymi emblematami, 
napisami i znakami graficznymi określonego wzoru i treści. W odniesieniu do operacji realizowanych w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 zostały opracowane bardzo szczegółowe zasady w tym zakresie (tzw. księga 
wizualizacji), która jest zamieszczona na stronach internetowych www.prow.umww.pl oraz www.minrol.gov.pl

W przypadku operacji realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 
zakończenie realizacji projektu nie kończy obowiązków Beneficjenta. Programy te obligują beneficjenta, aby w okresie 
5 lat od zakończenia projektu:

	zachował cel operacji, co oznacza, że budynki, obiekty, maszyny i urządzenia nabyte w ramach operacji muszą 
być przez 5 lat użytkowane w sposób deklarowany we wniosku,

	prowadził działalność, której służyła realizacja operacji, bez zmiany miejsca jej realizacji  (np. nie wolno przez  
5 lat zmieniać miejsc prowadzenia działalności gospodarczej),

	umożliwił przeprowadzania kontroli związanych z przyznaną pomocą oraz uczestniczył w trakcie wizytacji  
i kontroli,

	przechowywał dokumenty związane z przyznaną pomocą,
	informował instytucję przyznającą pomoc o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy,
	przestrzegał ograniczeń w zakresie: przenoszenia prawa własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach 

realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystywania.



Finansowanie i rozliczanie operacji
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W poprzednim rozdziale zostały zamieszczone informacje i wskazówki dotyczące prawidłowej realizacji operacji. 
Niniejszy rozdział jest poświęcony zagadnieniom związanym z rozliczaniem operacji. 

Rozliczenie operacji jest szczęśliwym końcem, który wieńczy dobrze wykonane dzieło. Do tej pory to beneficjent 
był stroną realizującą swe zobowiązania wynikające z umowy. Teraz role się odwracają – to instytucja udzielająca 
dofinansowania powinna wywiązać się ze swojego podstawowego zobowiązania zawartego w umowie, czyli wypłacić 
beneficjentowi należne mu dofinansowanie.
Każdy program ma swoje własne zasady rozliczania projektów. W niektórych są to dość proste procedury nie 
wymagające większego wysiłku od beneficjentów, w innych obowiązują bardziej restrykcyjne zasady, których spełnienie 
jest związane z większym nakładem pracy i koniecznością przygotowania obszernego pakietu dokumentów. Do tych 
drugich należy system stosowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, na którym oparliśmy 
treść niniejszego rozdziału zakładając, że nasi czytelnicy poznając system bardziej złożony na pewno poradzą sobie  
z łatwiejszymi systemami rozliczania projektów.

Chcąc rozliczyć projekt, beneficjent jest zobowiązany sporządzić wniosek o płatność i złożyć go w instytucji, z którą 
zawarł umowę na dofinansowanie swojego projektu. Wniosek o płatność może złożyć beneficjent, który:

	zrealizował operację lub jej etap oraz poniósł związane z tym koszty, zgodnie z warunkami określonymi  
w umowie oraz stosownymi aktami prawnymi dotyczącymi operacji,

	zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie,
	udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych.

Obowiązujące konkretnego beneficjenta daty składania wniosku o płatność są określone w umowie przyznania pomocy. 
Są to rygorystycznie wymagane terminy, których nie przestrzeganie przez Beneficjenta grozi przykrymi konsekwencjami, 
z rozwiązaniem umowy włącznie. Jeśli beneficjent spodziewa się, że mogą wystąpić opóźnienia w realizacji operacji, 
powinien z odpowiednim wyprzedzeniem (w ARiMR należy to zrobić najpóźniej 40 dni kalendarzowych przed upływem 
terminu złożenia wniosku o płatność, pierwotnie określonego w umowie) poprosić o zmianę terminu złożenia wniosku 
o płatność określonego w umowie. We wniosku należy uzasadnić konieczność zmiany terminu złożenia wniosku  
o płatność. Jeśli podane uzasadnienie będzie wskazywać, ze opóźnienie powstało z winy beneficjenta, wniosek może 
zostać odrzucony.
Jeżeli beneficjent nie złoży wniosku o płatność w wyznaczonym terminie, Agencja wzywa go dwukrotnie do jego 
złożenia. Jeśli pomimo tych wezwań wniosek nie zostanie złożony, skutkować to będzie wypowiedzeniem umowy. 

Jeżeli operacja była realizowana w jednym etapie, wniosek o płatność ostateczną składa się po zrealizowaniu całości 
operacji. Gdy operacja była realizowana w kilku etapach, wniosek o płatność pośrednią składa się po zakończeniu 
realizacji każdego z etapów operacji, a wniosek o płatność końcową składa się po zrealizowaniu ostatniego etapu.

Jeżeli złożony wniosek nie został wypełniony we wszystkich wymaganych pozycjach lub nie dołączono do niego 
wymaganych dokumentów, lub wniosek albo dokumenty nie spełniają innych wymagań, Agencja wzywa beneficjenta, 
w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli 
beneficjent nie usunie nieprawidłowości lub braków w wyznaczonym terminie, Agencja wzywa go ponownie, w formie 
pisemnej, do usunięcia braków w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania. Jeśli w wyznaczonym 
terminie nie usunie wszystkich wskazanych w wezwaniu nieprawidłowości lub braków, Agencja rozpatruje wniosek 
o płatność w takim zakresie, w jakim został on poprawnie wypełniony oraz na podstawie dołączonych i poprawnie 
sporządzonych dokumentów. Skutkiem takiego postępowania jest wypłacenie mniejszej kwoty dofinansowania  
w porównaniu z sytuacją, gdyby beneficjent poprawił wniosek zgodnie z uwagami Agencji.

Na pisemną prośbę beneficjenta złożoną nie później, niż przed upływem terminu określonego w wezwaniu do 
uzupełnienia/poprawienia wniosku Agencja może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na wydłużenie 
terminu przeznaczonego na dokonanie uzupełnień/poprawek wniosku, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy. W przypadku, 
gdy beneficjent wnosi o wydłużenie terminu przekraczające 1 miesiąc, wyrażenie zgody przez Agencję może nastąpić 
wyłącznie w przypadku udokumentowania przyczyny wydłużenia. Należy zwrócić uwagę, że Agencja nie ma obowiązku 
wyrażenia zgody na wydłużenie terminu na złożenie uzupełnień/wyjaśnień.
Poprawianie wniosku przez beneficjenta powoduje wydłużenie okresu rozpatrywania jego wniosku, ponieważ bieg 
terminu rozpatrywania wniosku ulega wstrzymaniu od dnia wysłania pisma z wezwaniem do poprawienia wniosku do 
dnia, w którym złoży on żądane poprawki i wyjaśnienia. Jak z tego wynika, jakość złożonej dokumentacji ma bezpośredni 
wpływ na czas weryfikacji wniosku, a tym samym na termin, w jakim Beneficjent uzyska refundację poniesionych 
kosztów operacji. Dlatego też Beneficjent wypełniając wniosek powinien zachować najwyższą staranność i postępować 
dokładnie według zasad podanych w instrukcji do wniosku o płatność.
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Faktyczne koszty realizacji projektu bardzo rzadko zgadzają się dokładnie z kosztami zaplanowanymi w momencie 
podpisywania umowy, określonymi w zastawieniu rzeczowo-finansowym. Beneficjent powinien w trakcie realizacji 
zadań na bieżąco kontrolować faktycznie ponoszone koszty i porównywać je z kosztami planowanymi, zapisanymi 
w umowie. W przypadku wystąpienie dużych różnic powinien niezwłocznie skontaktować się z agencją i złożyć 
wniosek o dokonanie stosownego aneksu umowy. Mimo tego na etapie rozliczania projektu mogą pojawić się różnice, 
nazywane odchyleniami finansowymi, dotyczące zarówno poszczególnych pozycji zestawienia, jak i całości kosztów 
kwalifikowalnych operacji. Czasem faktyczne koszty są mniejsze od zakładanych ze względu na znalezienie wykonawców 
oferujących niższe ceny, czasem zachodzi sytuacja odwrotna – koszty faktyczne są wyższe od planowanych z powodu 
ogólnego wzrostu cen na rynku lub niekorzystnej zmiany kursów walutowych i związanej z tym zmiany cen towarów  
i usług.
Jeśli faktycznie poniesione koszty są mniejsze od kosztów planowanych, nie rodzi to żadnego problemu. Inaczej jest 
w sytuacji, gdy koszty realizacji są wyższe od przyjętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym. Odchylenia finansowe 
nie przekraczające 10% kwoty przyjętej w zestawieniu rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy 
są akceptowane bez potrzeby składania dodatkowych wyjaśnień. W przypadku, gdy w jakiejś pozycji odchylenie 
finansowe przekroczy poziom 10%, beneficjent jest zobowiązany przedstawić stosowne uzasadnienie. Sytuację taką 
obrazuje poniższy przykład. 

Beneficjent zrealizował operację polegającą na remoncie budynku, w którym planuje prowadzić działalność gospodarczą 
i jego wyposażeniu w nowe maszyny i urządzenia.

Koszty kwalifikowalne według zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, będącego załącznikiem do umowy 
określono na 168 000 zł, w tym:

	prace budowlane 90 000 zł
	zakup i montaż wyposażenia 70 000 zł
	koszty ogólne 8 000 zł ( 5,0% pozostałych kosztów kwalifikowalnych)

Kwota pomocy określona w umowie wynosi 84 000 zł (50% planowanych kosztów kwalifikowalnych operacji). 
Faktyczne koszty realizacji operacji wyniosły 165 000 zł, w tym:

	prace budowlane 80 000 zł
	zakup i montaż wyposażenia 75 000 zł
	koszty ogólne 10 000 zł

Odchylenie kosztów prac budowlanych wyniosło:  80 000 – 90 000 = - 10 000 zł
Wskaźnik odchylenia tych kosztów wynosi:  - 10 000/90 000 x 100% = - 11,11%
Faktyczne koszty prac budowlanych podane we wniosku o płatność są niższe od kosztu przyjętego w zestawieniu 
rzeczowo-finansowym operacji, będącym załącznikiem do umowy co oznacza, iż Beneficjent nie musi tej zmiany 
uzasadniać.

Odchylenie kosztów zakupu i montażu wyposażenia wyniosło:  75 000 – 70 000 = 5 000 zł
Wskaźnik odchylenia tych kosztów wynosi: 5 000/70 000 x 100% = 7,14%
Faktyczny koszt zakupu i montażu wyposażenia podany we wniosku o płatność jest wyższy od kosztu przyjętego  
w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji będącym załącznikiem do umowy, jednak odchylenie nie przekracza 
10%, dlatego Beneficjent nie musi tej zmiany uzasadniać.

Odchylenie kosztów ogólnych wynosi: 10 000 – 8 000 = 2 000 zł
Wskaźnik odchylenia tych kosztów wynosi: 2 000/8 000 x 100% = 25,0%
Faktycznie poniesione koszty ogólne podane we wniosku o płatność są wyższe od kosztów przyjętych w zestawieniu 
rzeczowo-finansowym operacji będącym załącznikiem do umowy, przy czym odchylenie przekracza 10%, dlatego 
Beneficjent powinien tę zmianę uzasadnić dołączając do wniosku o płatność stosowny dokument.

Jeżeli przedstawione w uzasadnieniu argumenty zostaną przez Agencję zaakceptowane, podstawą wyliczenia kwoty 
pomocy będą koszty faktycznie poniesione i prawidłowo udokumentowane. W przeciwnym wypadku zostaną 
uwzględnione koszty w wysokości określonej w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, stanowiącym załącznik 
do umowy. Należy jednak pamiętać, iż ogólna kwota pomocy zapisana w umowie nie może w żadnym przypadku ulec 
zwiększeniu.

W przypadku pozytywnej oceny wniosku o płatność i po otrzymaniu przez Agencję stosownych środków finansowych 
dokonywana jest wypłata przysługującego dofinansowania na rachunek bankowy beneficjenta lub jego pełnomocnika.
Realizując i przedstawiając do rozliczenia operacje realizowane ze środków unijnych należy dołożyć wszelkich 
starań, aby wniosek o płatność był zrobiony poprawnie. Zgodnie bowiem z przepisami prawa unijnego, jeśli łączna 
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kwota pomocy wyliczona przez beneficjenta we wniosku o płatność przekroczy o więcej niż 3% kwotę wyliczoną 
przez Agencję na podstawie pozytywnie zweryfikowanych - w trakcie oceny wniosku - kosztów kwalifikowanych,  
w stosunku do beneficjenta zostanie zastosowana swoista kara nazywana redukcją płatności. Redukcja płatności polega 
na tym, że prawidłowo wyliczona wysokość refundacji zostanie dodatkowo pomniejszona o kwotę stanowiącą różnicę 
pomiędzy kwotą wnioskowaną przez beneficjenta a kwotą obliczoną na podstawie prawidłowo poniesionych kosztów 
kwalifikowalnych. Redukcja taka nie zostanie zastosowana jedynie w sytuacji, gdy beneficjent udowodni, iż nie ponosi 
winy za włączenie niekwalifikującej się kwoty do kwoty pomocy wnioskowanej we wniosku o płatność.
Jeżeli natomiast różnica pomiędzy kwotą wnioskowaną przez beneficjenta a kwotą wyliczoną przez Agencję w wyniku 
weryfikacji wniosku jest równa lub mniejsza niż 3%, wówczas beneficjentowi wypłacona zostanie kwota w wysokości 
wyliczonej przez Agencję. 

Opisaną wyżej zasadę ilustruje następujący przykład:
	kwota pomocy przyznana w umowie – 100 000 zł
	kwota pomocy wnioskowana przez Beneficjenta we wniosku o płatność – 90 000 zł
	zweryfikowana kwota pomocy wyliczona przez Agencję  – 80 000 zł

Wskaźnik odchylenia kwoty wnioskowanej od kwoty pomocy po weryfikacji (wyliczonej przez Agencję) wynosi:
(90 000 – 80 000)/80 000 x 100% = 12,5%

Ponieważ różnica pomiędzy kwotą wnioskowaną przez beneficjenta a kwotą wyliczoną przez Agencję w wyniku 
weryfikacji wniosku przekracza 3%, zgodnie z przepisami prawa unijnego zweryfikowana kwota pomocy (80 000 zł) 
będzie dodatkowo zredukowana o różnicę między kwotą wnioskowaną przez beneficjenta (90 000 zł) a kwotą wyliczoną 
przez Agencję (80 000 zł). W konsekwencji kwota refundacji wyniesie:

80 000 – (90 000 – 80 000) = 80 000 – 10 000 = 70 000 zł

Do wniosku o płatność należy dołączyć wymagane dokumenty, zgodnie z listą określoną w załączniku do umowy 
przyznania pomocy (w tym potwierdzające poniesione wydatki). W zależności od przyjętych w tym zakresie wskazań, 
m.in. w instrukcji do wniosku o płatność, dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za 
zgodność z oryginałem przez:

	pracownika Agencji, lub
	notariusza, lub
	podmiot, który wydał dokument, lub
	sprzedającego lub jego przedstawiciela (w przypadku maszyn i urządzeń zakupionych w krajach  

nienależących do UE).
Wraz z wnioskiem o płatność należy złożyć wszystkie niezbędne opinie, zaświadczenia, uzgodnienia, pozwolenia oraz 
inne - o ile wymagają tego obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia umowy - decyzje związane z realizacją 
operacji potwierdzające, iż spełnia ona wymagania określone dla niej odpowiednimi przepisami prawa. Należą do nich 
m.in.: atesty, protokoły odbioru robót, protokoły montażu lub rozruchu maszyn i urządzeń, oświadczenie beneficjenta 
o poprawnym wykonaniu robót budowlanych lub montażu lub rozruchu z udziałem środków własnych, umowy  
z dostawcami lub wykonawcami. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na 
język polski przez tłumacza przysięgłego.

Do dnia złożenia wniosku o płatność wszystkie maszyny, urządzenia, infrastruktura, wyposażenie zakupione  
w ramach operacji muszą być zamontowane, uruchomione i sprawne, obiekty budowlane – odebrane i dopuszczone do 
użytkowania, jeśli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa.

Do dnia wystąpienia z wnioskiem o płatność dotyczącym danego etapu (wniosek o płatność pośrednią) lub operacji 
(wniosek o płatność ostateczną), wszystkie faktury lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej muszą 
zostać opłacone w całości, łącznie z podatkiem od towarów i usług (VAT), który nie jest kosztem kwalifikowalnym.
Jeżeli nazwa towaru lub usługi w przedstawionej fakturze lub dokumencie o równoważnej wartości dowodowej odnosi 
się do umów zawartych przez beneficjenta lub nie pozwala na precyzyjne określenie kosztów kwalifikowalnych, do 
wniosku obowiązkowo należy załączyć umowy z dostawcami lub wykonawcami zawierające specyfikację będącą 
podstawą wystawienia każdej z przedstawionych faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej.

Agencja może wypowiedzieć umowę oraz zażądać nienależnie lub nadmiernie pobranej kwoty pomocy m.in.  
w przypadku, gdy beneficjent:

	 nie rozpoczął realizacji operacji do końca terminu złożenia wniosku o płatność wyznaczonego w umowie 
przyznania pomocy,

	 nie złożył wniosku o płatność w wyznaczonym w umowie terminie, z uwzględnieniem sytuacji, że Agencja 
ma obowiązek wzywać beneficjenta dwukrotnie do złożenia wniosku w kolejnych wyznaczonych terminach,

	 odstąpił lub zrezygnował z realizacji operacji,
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	 nie osiągnął lub nie zachował celu operacji,
	 rozpoczął operację przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy (działania: 123, 311 oraz 312),
	 złożył podrobione, przerobione, nierzetelne lub stwierdzające nieprawdę dokumenty lub oświadczenia, 

mające wpływ na przyznanie lub wypłatę pomocy,
	 nie spełnił co najmniej jednego ze zobowiązań umownych czy też innych władczych rozstrzygnięć 

uprawnionych organów państwowych lub orzeczeń sądowych stwierdzających popełnienie przez beneficjenta 
czynów zabronionych odrębnymi przepisami.

Wypowiedzenie umowy ze względu na niewykonanie co najmniej jednego ze zobowiązań umowy dotyczy sytuacji 
powstałej z winy beneficjenta. Natomiast jeżeli brak spełnienia jakiegoś zobowiązania jest wynikiem zaistnienia 
okoliczności o charakterze siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, beneficjent może zostać całkowicie lub częściowo 
zwolniony z wykonania tego zobowiązania. Może również – za zgodą Agencji – zmienić terminy realizacji operacji. 
W tym celu powinien on złożyć pisemny wniosek, zawierający opis sprawy wraz z uzasadnieniem oraz niezbędnymi 
dokumentami, w terminie 10 dni roboczych od dnia zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub od dnia,  
w którym powstała możliwość złożenia takiego wniosku.
Kategoriami siły wyższej lub wyjątkowymi okolicznościami wg przepisów Unii Europejskiej są m.in.

	śmierć beneficjenta;
	długotrwała niezdolność beneficjenta do wykonywania zawodu;
	wywłaszczenie części nieruchomości związanej z operacją, jeśli takiego wywłaszczenia nie można było 

przewidzieć w dniu zawarcia umowy;
	katastrofa naturalna powodująca trwałe uszkodzenie nieruchomości lub obiektów będących przedmiotem 

operacji;
	wypadek lub awaria skutkująca zniszczeniem budynku, budowli lub innego mienia w stopniu 

uniemożliwiającym ich dalsze używanie zgodnie z założonym celem operacji;
	kradzież mienia będącego przedmiotem operacji, z wyłączeniem kradzieży, która nastąpiła na skutek 

niezachowania należytej staranności przez beneficjenta.



Źródła informacji i doradztwo w zakresie 
pozyskiwania środków pomocowych
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Podstawowym źródłem informacji na temat pozyskiwania środków pomocowych jest Internet. Istnieje ogromna 
ilość stron internetowych zamieszczających informacje przydatne dla wnioskodawców poszukujących finansowego 
wsparcia na realizację swoich pomysłów. W niniejszym rozdziale ograniczamy się do wskazania oficjalnych stron 
internetowych zamieszczających informacje o funduszach europejskich oraz zaprezentowania instytucji udzielających 
bezpłatnej pomocy i doradztwa dla wnioskodawców.

Europejskie fundusze strukturalne

Podstawowym źródłem informacji o europejskich funduszach strukturalnych jest portal www.funduszeeuropejskie.
gov.pl prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Jest on oficjalnym źródłem informacji o funduszach,  
z których finansowany są programy strukturalne, w tym między innymi Program Operacyjny Kapitał Ludzki i Wielkopolski 
Regionalny Program Operacyjny, o których była mowa we wcześniejszych rozdziałach. Portal publikuje m.in. dokumenty 
zawierające opis programów, komunikaty o naborze wniosków, wzory wniosków i instrukcje ich wypełnienia oraz 
szczegółowe poradniki dla beneficjentów.
Informacje o środkach pochodzących z Unii Europejskiej udzielane są również przez niżej wymienione instytucje:

	Punkt Informacyjny Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
strona internetowa  www.parp.gov.pl
tel.:  22 432 89 91 do 93
infolinia: 801 332 202
e-mail: info@parp.gov.pl

	Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich przy Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
strona internetowa  www.paiz.gov.pl/fundusze 
infolinia: 801 005 075
e-mail: info-punkt@paiz.gov.pl   

	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich prowadzony przez  
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
strona internetowa; www.funduszeeuropejskie.wielkopolskie.pl
adres punktu informacyjnego:  ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań
tel.: 61 626 61 93, 61 626 61 92,   fax: 61 626 61 03
e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl, info.fe@wielkopolskie.pl

	Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie prowadzony  
przez Starostwo Powiatowe w Koninie 
strona internetowa:  www.powiat.konin.pl 
adres punktu informacyjnego: Al. 1 Maja 9,  62-510 Konin
tel.: 63 240 32 76,   fax: 063 240 32 23
e-mail: konin.wrpo@wielkopolskie.pl, konin.fe@wielkopolskie.pl

Informacje o środkach na działania prospołeczne finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznym (Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki) są udzielane przez następujące instytucje:

	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Punkt Informacyjny EFS
strona internetowa:  www.wup.poznan.pl
adres punktu informacyjnego: ul. Kościelna 37,  60-537 Poznań
tel./fax: 61 846 38 23
e-mail: infoefs@wup.poznan.pl

	Regionalny Ośrodek Szkoleniowy EFS w Koninie prowadzony przez Konińską Izbę Gospodarczą
strona internetowa:  www.konin.roefs.pl
adres punktu informacyjnego: ul. Powstańców Wielkopolskich 16,  62-510 Konin
tel.: 63 245 88 16,  fax: 063 245 88 00 
e-mail: info_konin@roefs.pl
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Europejski fundusz rolny rozwoju obszarów wiejskich

Europejski fundusz rolny rozwoju obszarów wiejskich jest źródłem finansowania działań zawartych w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Najpełniejsze informacje na ten temat są udzielane przez następujące instytucje:

	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Oddział Regionalny
strona internetowa:  www.arimr.gov.pl
adres punktu informacyjnego: ul. Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań
tel.: 61 845 56 60
infolinia 800 380 084
e-mail:  info@arimr.gov.p

	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Punkt informacyjny PROW 2007-2013
strona internetowa:  www.minrol.gov.pl
tel.:  (22) 623-13-66,  (22) 623-14-76,  (22) 623-14-19,  fax: (22) 623-20-51 
e-mail: K.Laskowska@minrol.gov.pl

Krajowy System Usług

Krajowy System Usług (KSU) do sieć ponad 150 ośrodków, rozsianych po całej Polsce, które świadczą usługi wspierające 
polskich przedsiębiorców. Działalność sieci koordynuje i wspiera merytorycznie i organizacyjnie Polska Agencja 
Rozwoju Regionalnego. Ośrodki KSU udzielają bezpłatnie porad dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć 
działalność gospodarczą, dotyczących wszelkich aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. 
Szczegółowe informacje na temat ośrodków KSU i ich oferty są dostępne na stronie internetowej www.ksu.parp.gov.pl. 
Najbliżej położone ośrodki należące do sieci KSU wymienione są poniżej:

	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie 
Konin, ul. Zakładowa 4
strona internetowa: www.arrkonin.org.pl
tel.:  63 245 30 95,   fax  63 245 69 70
e-mail: arr@arrkonin.org.pl

	Konińska Izba Gospodarcza
Konin, ul. Powstańców Wielkopolskich 16
strona internetowa: www.kig.konin.pl
tel.:  63 245 88 00,   fax  63 245 85 55
e-mail: sekretariat@kig.konin.pl

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Zespół Doradczy w Słupcy

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (WODR) z siedzibą w Poznaniu jest jednostką samorządu województwa, 
prowadzącą bezpłatnie doradztwo rolnicze na obszarze województwa wielkopolskiego. Działalność ta jest 
ukierunkowana na poprawę konkurencyjności sektora rolnego, poprawę warunków pracy i życia na wsi oraz podnoszenie 
poziomu kwalifikacji zawodowych mieszkańców obszarów wiejskich. Doradztwo dotyczy między innymi wspierania 
rolników zamierzających rozwijać pozarolnicze formy aktywności gospodarczej (w tym agroturystykę) oraz pomocy  
w sporządzaniu dokumentacji niezbędnej przy ubieganiu się o wsparcie finansowe ze środków pochodzących  
z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych czy zagranicznych.
WODR ma centralę w Poznaniu oraz biura powiatowe, w tym Zespół Doradczy w Słupcy.

	WODR w Poznaniu
adres biura: Poznań, ul. Sieradzka 29
strona internetowa:  www.wodr. poznan.pl
tel.: 61 863 04 23,   fax 61 863 04 22
e-mail: poznan@wodr.poznan.pl

	Zespół Doradczy w Słupcy
adres biura:  Słupca, ul. Warszawska 16
tel/fax:  63 277 15 38

Witryna Wiejska

Dużo praktycznych informacji dla przedsiębiorców, rolników i organizacji wiejskich na temat możliwości finansowania 
projektów i ich realizacji publikuje witryna redagowana przez Fundację wspomagania Wsi
Adres internetowy Witryny:   www.witrynawiejska.org.pl
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