Zarządzanie przedsiębiorstwem

Dotacje na inwestycje na terenach wiejskich
– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Warto inwestować również
na terenach wiejskich
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007 – 2013 jest dokumentem ostatecznym procesu programowania zgodnie ze strategicznym
podejściem zaproponowanym przez Komisje Europejską (KE). Zgodnie z tym
opracowywany jest dokument strategiczny na poziomie unijnym. Identyfikuje
on mocne i słabe strony obszarów wiejskich na poziomie UE, wspólne dla krajów członkowskich osie priorytetowe, a także wskaźniki monitorowania osiągania celów. Na tej podstawie instytucja odpowiedzialna za realizację programu,
przekłada priorytety wspólnotowe na sytuację w kraju. Głównym narzędziem
realizacji strategii jest PROW.





powyżej 5 tys. mieszkańców
przedsiębiorca przewiduje
utworzenie co najmniej
1 miejsca pracy w wyniku
realizacji projektu,
w okresie ostatnich 2 lat
wnioskodawca nie uzyskał
pomocy w ramach PO Kapitał Ludzki, działanie „Promocja przedsiębiorczości”.

 Jakiej wysokości
 Co to jest PROW?
Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013
jest instrumentem realizacji polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Dokument ten zawiera
cele, priorytety i zasady, na podstawie, których będą wspierane
działania dotyczące tej problematyki. Program ten umożliwia
kontynuację procesu modernizacji oraz rozwoju polskiej wsi,
rozpoczętego w minionych latach. Zgodnie z intencją UE jest
to program, który uzupełnia
wspólną politykę rolną. W ramach EFRROW, który finansuje PROW w tym okresie, Polska
otrzyma 13,2 mld euro, które
wraz ze środkami krajowymi
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stanowią łączny budżet w wysokości 17,2 mld euro.
 Dotacje z PROW
Firmy planujące rozwój na tych
obszarach mogą skorzystać z działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, oś 2: Jakość życia
na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Na to
działanie przewidziane jest aż
1 023 583 600 euro ze środków publicznych, w tym 767 185 000 euro
z Europejskiego Funduszu Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
 Dla kogo?
Przedsiębiorstwa z branży tworzyw sztucznych mogą starać
się o wsparcie, jeśli spełnione są

następujące warunki:
 środki finansowe z PROW
mogą być przyznane jedynie
mikroprzedsiębiorstwom
(zatrudniające do 10 osób,
których przychody nie przekraczają 2 mln euro),
 siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia
nieruchomości, znajdują się
w miejscowości należącej do:
a) gminy wielskiej, albo
b) gminy miejsko – wiejskiej,
z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo
c) gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących

można uzyskać
dofinansowanie?

Pomoc ma formę zwrotu części
kosztów kwalifikowanych operacji. Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie
może przekroczyć:
 100 000 zł – jeśli biznesplan
przewiduje utworzenie od
1 do 2 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne)
 200 000 zł – jeśli biznesplan
przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc
pracy (w przeliczeniu na
pełne etaty średnioroczne)
 300 000 zł – jeśli biznesplan
przewiduje utworzenie co
najmniej 5 miejsc pracy
(w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne).
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Poziom pomocy finansowej
wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych operacji.
 Koszty kwalifiko-

walne podlegające
refundacji

Koszty:
 budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych
obiektów budowlanych wraz
z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych
pochodzących z rozbiórki;
 nadbudowy, przebudowy lub
remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej
oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych
pochodzących z rozbiórki;
 zagospodarowania terenu;
 zakupu maszyn, urządzeń,
narzędzi, wyposażenia
i sprzętu;
 zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności gospodarczej;
 zakupu środków transportu,
z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu
mniej niż 8 osób wraz z kierowcą w wysokości nieprzekraczającej 75% inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji – w przypadku
działalności gospodarczej
w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych lub w wysokości nieprzekraczającej 50% inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji – w przypadku działalności gospodarczej w zakresie świadczenia innych usług niż usługi
transportowe;
 koszty ogólne nieprzekraczające wysokości 10% kosztów

kwalifikowanych całego projektu, obejmujące m.in. koszty
sporządzenia niezbędnej dokumentacji (kosztorysy, projekty architektoniczne i budowlane, dokumentacji technologicznej itp.).
 Nabory
Pierwsze nabory wniosków do
dofinansowania w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw przewidziane są
na początek 2009 r. i będą one
miały charakter otwarty, tzn. do
wyczerpania alokacji przewidzianej w ramach danego konkursu. Wnioski o dofinansowanie należy składać do lokalnych
oddziałów Agencji Rozwoju
i Modernizacji Rolnictwa.
 Podsumowanie
Mikroprzedsiębiorstwa znajdujące się na terenach wiejskich,
chcące sfinansować swoje przedsięwzięcia ze środków unijnych
mają możliwość starania się
o dotacje, oprócz z Regionalnego
Programu Operacyjnego dla danego województwa, to również
z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Obecnie nie są znane
jeszcze dokładne wytyczne, ani
dokumenty, które należy przygotować w celu ubiegania się o dofinansowanie. Według wstępnych
informacji nabory wniosków
będą miały charakter otwarty,
tzn. konkurs będzie trwał do momentu wyczerpania alokacji przewidzianej w ramach tego konkursu. Zainteresowanie tym działaniem jest bardzo duże, tak więc
nabory wniosków będą trwały
bardzo krótko, szacuje się nawet
że 2 – 3 dni. Przedsiębiorcy
chcący aplikować o unijne środki muszą śledzić stronę internetową Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR):
www.arimr.gov.pl.
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