
Możliwości uzyskania dofinansowania na utworzenie 
gospodarstwa opiekuńczego w ramach dostępnych źródeł-
Lokalne Grupy Działania

Za treść merytoryczną odpowiada KPODR w Minikowie



Lokalne Grupy Działania 
– potencjalne źródło dofinansowania na utworzenie 

gospodarstwa opiekuńczego 

• Lokalna Grupa Działania  - partnerstwo zrzeszające 
przedstawicieli sektora społecznego, gospodarczego i 
publicznego, wspólnie opracowujących strategię dla danego 
obszaru

• 2016 r. – w Polsce wybrano 322 Lokalne Strategie Rozwoju 



Lokalne Strategie Rozwoju 
– źródła finansowania

• EFRROW

Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów 
Wiejskich

• EFMR

Europejski Fundusz 
Morski i Rybacki

• EFS

Europejski Fundusz 
Społeczny

• EFRR

Europejski Fundusz 
Rozwoju 

Regionalnego

strategie wielofunduszowe



Lokalne Strategie Rozwoju

w każdej LSR zaplanowano środki 
na tworzenie miejsc pracy, 

ale nie w każdej LSR znajdzie się 
wprost nawiązanie do 

gospodarstw opiekuńczych 

każda LSR jest inna: 
diagnoza obszaru, 

problemy, cele, 
przedsięwzięcia

jednolite, podstawowe zasady 
udzielania wsparcia na 

rozwijanie lub rozpoczynania 
działalności gospodarczej 

(wynikające z zasad funduszu,

z których są finansowane)

w LSR decydowano o wielu 
warunkach udzielenia wsparcia 

(np. ograniczenia kwoty, 
zawężenie branż działalności)



Partnerstwo 
Lokalna Grupa Działania 

Bory Tucholskie 
(obszar powiatu tucholskiego)

krok 1 – znaleźć „swoją” 
Lokalną Grupę Działania 



Strategia 
Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez 

Społeczność 
„Dekel do borowiackiej 

grapy”

Krok 2 – zapoznać się 
z Lokalną Strategią Rozwoju 





Dycht nowe interesy 
– wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw

❑Niektóre warunki dostępu:

• miejsce zamieszkania – obszar wiejski LSR

• pełnoletni obywatel UE

• dla osób ubezpieczonych w ZUS lub ubezpieczonych w KRUS - nie  
w pełnym zakresie

• dla osób, które nie prowadziły działalności gospodarczej 

w ciągu 2 lat poprzedzających złożenie wniosku

❑premia 60.000 zł

❑Zobowiązanie do prowadzenia działalności przez 2 lata od 
płatności końcowej, opłacanie składek ZUS w pełnym zakresie



Dycht nowe interesy 
– wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw

❑Lokalne kryteria wyboru

• Miejsce zamieszkania na terenie LSR ponad 12 miesięcy

• Miejsce opłacania podatku PIT

• Ochrona środowiska

• Utworzenie dodatkowego miejsca pracy (poza samozatrudnieniem)

• Rozwój branży turystycznej

• Usługi opiekuńcze

• Ocena otoczenia rynkowego

• Wprowadzanie nowej oferty produktów/usług

• Doradztwo

• Promocja logotypu



Wspomóżka obstojałych interesów -
– rozwój istniejących przedsiębiorstw

❑Niektóre warunki:

• Siedziba/oddział/dodatkowe miejsce prowadzenia działalności na obszarze LSR

• Wnioskodawca w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie 
pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, do której 
stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 

• Minęło co najmniej 2 lata od otrzymania pomocy na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej

• Utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy (średniorocznie)

• Zobowiązanie do utrzymania miejsc pracy przez 3 lata od płatności końcowej

• Dofinansowanie do 300.000 zł (bez względu na liczbę utworzonych miejsc pracy)

• Intensywność pomocy – do 70%

• Operacja uzasadniona ekonomicznie (biznes plan)



Wspomóżka obstojałych interesów -
– rozwój istniejących przedsiębiorstw

❑Lokalne kryteria wyboru

• Siedziba firmy na obszarze LSR ponad 2 miesięcy

• Miejsce opłacania podatku dochodowego lub podatku od nieruchomości

• Wyższy wkład własny

• Niższa wnioskowana kwota pomocy

• Ochrona środowiska

• Utworzenie dodatkowego miejsca pracy (poza  1 obowiązkowym)

• Rozwój branży turystycznej

• Wprowadzanie nowej oferty produktów/usług

• Wsparcie dla grup defaworyzowanych

• Doradztwo

• Promocja logotypu



Środki na utworzenie gospodarstwa opiekuńczego są bardzo istotne, ale kluczowe 

dla całego przedsięwzięcia jest systemowe zapewnienie środków na prowadzenie 

gospodarstw opiekuńczych

Dziękuję za uwagę

Magdalena Kurpinowicz

kurpinowicz@tuchola.pl




