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INFORMACJA DO POWIATOWEGO URZĘDU PRACY I GMIN 
 

PARTNERSTWO „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BORY TUCHOLSKIE” INFORMUJE O 
PLANOWANYM KONKURSIE NA FINANSOWE WSPARCIE OPERACJI POLEGAJĄCYCH NA 

ROZWIJANIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
 
Nr konkursu LGD:  1/2020 

Termin składania wniosków:  14/02/2020 – 28/02/2020 r. (planowany termin) 

Miejsce składania wniosków:  Biuro Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" (ul. Murowa 8, 

89-500 Tuchola) 

Forma wsparcia:  refundacja (finansowanie wyprzedzające do 36,37 %) 

Intensywność pomocy:  do 70% kosztów kwalifikowalnych 

Limit środków w ramach naboru: 570 994,00 zł 

Maksymalna kwota wsparcia:  285 497,00 zł (nie mniejsza niż 50 000 zł) 

 

Podstawowe informacje: 

1. Siedziba firmy/oddziału wnioskodawcy mieści się na obszarze powiatu tucholskiego lub zgłoszono na tym 

obszarze dodatkowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (potwierdzenie z CEiDG lub KRS) 

2. Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku 

o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą oraz nadal 

wykonuje tę działalność; 

3. Pomoc jest przyznawana, jeżeli Wnioskodawca prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe 

przedsiębiorstwo. 

4. Operacja zakłada utworzenie co najmniej 1 obowiązkowego miejsca pracy w przeliczeniu na etaty 

średnioroczne , zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę i utrzymanie stanu 

zatrudnienia do dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. 

5. Koszt zakupu środków transportu nie przekracza 30 %  pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji. 

6. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się w szczególności koszty: 

➢ogólne – honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie 

zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności;  

➢zakupu usług;  

➢zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń 

za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych;  

➢najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości;  

➢zakupu nowych maszyn lub wyposażenia;  

➢zakupu nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych 

do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą;  

 które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne. 

7. Z kosztów kwalifikowalnych wyłączono roboty budowlane.  

8. Operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze powiatu tucholskiego. 
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9. Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością 

podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji 

oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji (3 lata od wypłacenia płatności 

końcowej). 

10. Wykluczenia: 

Pomoc na operację nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest 

sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej 

Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:  

1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;  

2) górnictwo i wydobywanie;  

3) działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;  

4) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;  

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

6) produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;  

7) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów 

farmaceutycznych;  

8) produkcja metali;  

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

10) transport lotniczy i kolejowy;  

11) gospodarka magazynowa. 
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