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Interes na wsi kwitnie. Załóż tu swoją fi rmę
Kto powiedział, że fi rmę najlepiej założyć w dużym mieście? Kto powiedział, że rolnik musi działać 
tylko w branży rolno-spożywczej? W tym numerze „Expressu Rolnego” rozprawiamy się z mitami na temat 
działalności gospodarczej. Pokażemy naszym czytelnikom, że fi rma może działać właśnie na obszarach 
wiejskich. Prężnie i z sukcesem.

Nieduży, jasny budynek z  kwitnącym ogródkiem. Na 
drzwiach duży plakat z  uśmiechniętą blondynką 

z długimi, kręconymi włosami. To tu, w niewielkiej gminie 
pod Nowym Sączem, w  zeszłym roku otworzyła swój sa-
lon fryzjersko-kosmetyczny 36-letnia pani Aldona. – Mój 
ojciec był rolnikiem, ale ja zawsze myślałam o  tym, żeby 
rozkręcić własny biznes poza branżą rolniczą – wspomina 
pani Aldona. 

Skończyła szkołę kosmetyczną, jednak jej marzenie o eksklu-
zywnym salonie w centrum Nowego Sącza przez długi czas nie 
mogło się ziścić. Przez wiele miesięcy szukała wolnego lokalu do 
wynajęcia. Gdy zwolnił się taki w dobrej lokalizacji, okazało się, że 
wynajem i wyposażenie go nawet w podstawowe sprzęty kosme-
tyczno-fryzjerskie grubo przekraczają jej możliwości fi nansowe. – 
Pech chciał, że gdy zbierałam pieniądze na mój biznes, w okolicy 
powstał już duży salon. Przy takiej konkurencji nawet dogodna lo-
kalizacja – w samym centrum Nowego Sącza – nie na wiele by się 
zdała. Mogłoby się okazać, że klientek nie jest tak dużo, jak zakła-
dałam, przez co dochody byłyby niższe niż wydatki. Choć długo 
marzyłam o własnym salonie, ryzyko było zbyt duże – mówi pani 
Aldona. Marzenia musiała więc odłożyć na wiele miesięcy. 

Babskie spotkanie okazało się przełomem

Pewnego dnia spotkała się z przyjaciółką, która wybierała się 
na wesele kuzynki. Znając umiejętności pani Aldony, poprosi-
ła, by ta ją uczesała. Pani Aldona nie spodziewała się, że jedno 
babskie spotkanie może tak zmienić jej życie. – Przyjaciółka 

opowiedziała mi o  znajomej, która otworzyła podobny biz-
nes dzięki dofinansowaniu z  Unii Europejskiej. Poradziła, by 
sprawdzić, czy Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji Rol-
nictwa nie przyjmuje wniosków w ramach kolejnych działań 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Okazało się, że aku-
rat trwa nabór do działania „Tworzenie i  rozwój mikroprzed-
siębiorstw”. Jednym z warunków była konieczność założenia 
takiego biznesu na obszarze wiejskim. – Wtedy pomyślałam, 
że skoro moja przyjaciółka i wiele sąsiadek korzysta z moich 
usług u mnie w domu, zamiast jechać do renomowanych sa-
lonów w  Nowym Sączu, to może warto właśnie tu, w  mojej 
wsi, uruchomić taki biznes – mówi pani Aldona. Przyznaje, że 
zdobycie funduszy na salon początkowo wydało jej się zupeł-
nie nieprawdopodobne, jednak dzięki informacji uzyskanej 
od urzędników wypełniła wniosek i cała sprawa nabrała roz-
pędu. – Wreszcie uwierzyłam we własne siły. Jako że nie zain-
westowałam wówczas w wynajem lokalu w centrum Nowego 
Sącza, miałam połowę kwoty potrzebnej, by otworzyć firmę, 
był też niewielki budynek, w  którym niegdyś moja rodzina 
prowadziła nieduży sklep wielobranżowy, no i  moje chętne 
do pracy ręce. Bardzo liczyłam na to, że uda się zdobyć do-
tację z Unii. Kiedy dowiedziałam się, że naprawdę się udało, 
cieszyłam się jak dziecko – mówi z uśmiechem pani Aldona. 

Salon pełen piękna

Co zrobiła dzięki dotacji? Wyremontowała budynek po by-
łym sklepiku, zaaranżowała na cel przyszłego salonu z usłu-

gami kosmetycznymi i fryzjerskimi, wyposażyła go w sprzęt 
niezbędny do prowadzenia tego typu działalności. Szybko 
okazało się, że zainteresowanie tego typu usługami nie tylko 
w  gminie pani Aldony, ale też sąsiednich miejscowościach 
jest spore. – Już pół roku po otwarciu salonu miałam stałe 
grono klientek. Niedawno do wachlarza wcześniej oferowa-
nych usług doszły jeszcze dodatkowe: stylizowanie paznokci 
oraz masaże lecznicze. Zatrudniam nawet jedną pracownicę 
– pęka z dumy pani Aldona. – A wszystko dzięki tej dotacji 
unijnej, bez niej pewnie wciąż tylko marzyłabym o  prowa-
dzeniu własnego biznesu – mówi właścicielka salonu i  do-
daje, że przebranżowienie się z branży rolniczej na inną nie 
jest takie trudne. Dofinansowania m.in. w ramach unijnego 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 
dotyczą nie tylko kwestii założenia swojego biznesu na wsi, 
ale też jego rozwoju. Co więcej, by prowadzić własne przed-
siębiorstwo na terenie wiejsko-miejskim, nie trzeba nawet 
mieszkać na wsi. Szeroki jest też wachlarz profilów firmy, 
którą możesz prowadzić: od klubu fitness po warsztat samo-
chodowy. 

Szczegółowe informacje na temat prowadzenia tego typu 
działalności, możliwości jej rozwoju i zdobycia funduszy z Unii 
Europejskiej znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), na stronie Agencji 
Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl). 
Pomoc uzyskasz także w  Lokalnej Grupie Działania. Informa-
cji szukaj też poradniku zamieszczonym na następnej stronie 
„Expressu Rolnego”.
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Od rolnika do właściciela fi rmy. Poradnik mikroprzedsiębiorcy  
Branża rolna, a może zupełnie inna? Tereny wiejskie są idealnym miejscem do rozkręcenia własnego biznesu. 
Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, zapoznaj się z naszym poradnikiem. 

Pomysł na biznes

Mieszkasz na wsi i chcesz być 
prężnie działającym przed-
siębiorcą? Możliwości rozwi-
nięcia skrzydeł daje ci m.in. 
Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 
(PROW 2007-2013). To pod-
stawowy instrument wsparcia 
przekształceń strukturalnych, 
ekonomicznych i społecznych 
w  rolnictwie i  przetwórstwie 
produktów rolnych w  obec-
nym okresie programowania, 
fi nansowanym z  udziałem 
środków UE. Zanim zdecydu-
jesz się wziąć udział w progra-
mie,  który umożliwi ci zdoby-
cie funduszy na założenie lub 
rozwój już istniejącej fi rmy, 
zastanów się nad pomysłem 
na swój biznes (lub rozwinię-
ciem biznesu, który już pro-
wadzisz). Jeśli twoja rodzina 
od lat zajmuje się np. sadow-
nictwem, możesz rozwinąć 
taką działalność na większą 
skalę, np. dzięki zakupowi 
małej linii przetwórczej. Jeśli 
nie chcesz działać w  branży 
rolniczo-spożywczej, pomyśl 
np. o  założeniu salonu fry-
zjerskiego, klubu fi tness, war-
sztatu samochodowego, sta-
cji diagnostycznej lub może 
fi rmy budowlano-remonto-
wej. Żeby trafi ć w  dziesiątkę, 
zastanów się nie tylko nad 
tym, jaka branża cię inte-
resuje, ale także, jakie jest 
zapotrzebowanie na takie 
usługi w  twojej okolicy. Jeśli 
w  twojej miejscowości ist-
nieją już dwa salony fryzjer-
skie, uruchomienie trzeciego 
może nie być najlepszym 
pomysłem. Jeśli jednak nie 
ma w  pobliżu np. salonu re-
habilitacyjnego,  a  masz wy-
kształcenie w tym kierunku, ta 
branża może okazać się niszą, 
którą sprytnie wykorzystasz. 
Zanim otworzysz fi rmę, spró-
buj przeanalizować potrzeby 
rynku i  oszacować liczbę po-
tencjalnych klientów. Jak to 
zrobić? Najprościej będzie po-
rozmawiać z  sąsiadami i  zna-
jomymi. Zapytaj ich, czego we 
wsi brakuje im najbardziej. 

Unia daje 
możliwości

Jeśli martwisz się o  fun-
dusze na rozwój lub 
uruchomienie swojego 
przedsiębiorstwa, zobacz, 
jakie możliwości działania 

proponują ci instytucje 
zajmujące się dofinanso-
waniami z programów unij-
nych. Zadzwoń lub umów 
się z  urzędnikiem, który 
wskaże ci pole do rozwo-
ju, pomoże znaleźć źródło 
dofinansowania, doradzi 
branżę, w  której będziesz 
mógł się sprawdzić, lub po-
radzi, jak rozwinąć firmę, 
którą już prowadzisz. Kto 
może być beneficjentem 
programu „Tworzenie i  roz-
wój mikroprzedsiębiorstw” 
działających na obszarach 
wiejskich? O  pomoc mogą 
ubiegać się: osoby fizycz-
ne, wspólnicy spółek cywil-
nych, osoby prawne – po-
dejmujące lub prowadzące 
działalność gospodarczą, 

spółki prawa handlowego, 
nieposiadające osobowości 
prawnej.

Na co możesz dostać 
fundusze

Program Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich daje ci duże 
możliwości, w  tym m.in. 
dofinansowanie w  postaci 
50 procent sumy przezna-
czonej na to, by uruchomić 
wymarzony biznes lub roz-
winąć już istniejący. Fundu-
sze zdobyte w  taki sposób 
możesz przeznaczyć m.in. 
na budowę lub rozbudowę 
niemieszkalnych obiektów 
budowlanych, gdzie dzia-
łać ma twoja firma. Możesz 
zagospodarować za nie 

przestrzeń wokół budynku, 
zakupić sprzęt do swojej 
firmy (maszyny, urządze-
nia, narzędzia, niezbędne 
wyposażenie, w  tym np. 
komputery i  oprogramo-
wanie służące do wspar-
cia podejmowanej lub już 
wykonywanej działalności 
gospodarczej). Możliwości 
jest więcej. Z  dotacji unij-
nej możesz pokryć koszty 
samochodów potrzebnych 
ci do pracy i  rat zapłaco-
nych z  tytułu umowy le-
asingu. Wszelkie projekty 
architektoniczne, raporty 
oddziaływania na środowi-
sko, dokumentacja geolo-
giczna lub hydrologiczna 
także mogą być sfinanso-
wane z unijnej kasy.

Zatrudnij 
pracownika

Głównym celem progra-
mów pomocowych dla 
rolnictwa jest nie tylko 
modernizacja tej branży 
i aktywizacja rolników bądź 
przedsiębiorców działają-
cych na obszarach gmin 
wiejskich i  wiejsko-miej-
skich, ale też pobudzenie 
rynku pracy poprzez stwo-
rzenie nowych możliwości. 
W  niektórych sytuacjach 
prowadzenie jednoosobo-
wej firmy nie jest możliwe, 
po pewnym czasie każdy 
przedsiębiorca może chcieć 
zatrudnić pracownika, dla-
tego programy pomocowe 
stworzone są w taki sposób, 

aby go w  tym wspomóc. 
W  jaki sposób? Jeśli chcesz 
zatrudnić pracownika, mo-
żesz starać się o wyższe do-
finansowanie. Np. PROW na 
lata 2007-2013, Działanie 
3.1.2 – „Tworzenie i  rozwój 
mikroprzedsiębiorstw na 
obszarach wiejskich” prze-
widuje, że 100 tys. zł otrzy-
ma wnioskodawca planu-
jący utworzyć jedno nowe 
miejsce pracy, 200 tys. zł 
– dwa miejsca pracy, 300 
tys. zł – trzy miejsca pracy.  
Trzeba jednak pamiętać, że 
nowe miejsca pracy muszą 
być utrzymane przez przed-
siębiorcę przynajmniej 
przez 2 lata, licząc od dnia 
dokonania przez Agencję 
Restrukturyzacji i  Moderni-
zacji Rolnictwa ostatecznej 
płatności za ich utworzenie.

Kiedy i gdzie można 
składać wnioski 
o przyznanie 
pomocy?

Osoba zainteresowana 
uzyskaniem wsparcia w  ra-
mach działania „Tworze-
nie i  rozwój mikroprzed-
siębiorstw”, podobnie jak 
w  przypadku innych dzia-
łań PROW 2007-2013 wdra-
żanych przez ARiMR, musi 
złożyć wniosek o  przyzna-
nie pomocy wraz z komple-
tem załączników. Informa-
cja o  możliwości składania 
wniosków o przyznanie po-
mocy w  ramach działania 
„Tworzenie i  rozwój mikro-
przedsiębiorstw” objętego 
PROW 2007-2013 podawa-
na jest na stronie interne-
towej  ARiMR. Tu znajdziesz 
też wzór wniosku o  przy-
znanie pomocy. Wniosek 
możesz złożyć osobiście, 
przez osobę upoważnioną 
w  oddziale regionalnym 
albo za pośrednictwem 
poczty. Nie obawiaj się, że 
wypełnienie dokumentów 
cię przerośnie. Pomocy 
i doradztwa możesz szukać 
w  Lokalnej Grupie Działa-
nia na swoim obszarze (ich 
listę znajdziesz na stronie 
Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich www.ksow.pl), 
w  ośrodkach doradztwa 
rolniczego lub innych pry-
watnych i  publicznych wy-
specjalizowanych podmio-
tach. 
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Biznes w duecie
Biznes wymaga – unia pomaga. Tę zasadę dobrze zna małżeństwo Kowalewskich z niewielkiego, liczącego 
zaledwie 3 tysiące mieszkańców Pasymia w województwie warmińsko-mazurskim. 

Pani Ewelina dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej 
wyposażyła swój gabinet rehabilitacji w  nowoczesne 

sprzęty medyczne. Jej mąż – pan Krzysztof – dzięki do-
finansowaniu zdobytemu w  ramach unijnego programu 
rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich mały 
warsztat zamienił w profesjonalną stację diagnostyki po-
jazdów. – Biznes na wsi może naprawdę nieźle prospero-
wać – zapewniają zgodnym chórem Kowalewscy. 

Express Rolny: Kto z Państwa pierwszy pomyślał o złożeniu 
wniosku o dofi nansowanie unijne na rozwój własnego biz-
nesu?
Ewelina Kowalewska: Praktycznie na ten pomysł wpadliśmy 
wspólnie. Mnie pierwszej udało się jednak zdobyć w ten sposób 
fundusze. Prowadziłam wówczas niewielki gabinet rehabilita-
cji w  naszym Pasymiu, chciałam go wyposażyć w  nowoczesne 
sprzęty medyczne: lasery, lampy, specjalne leżanki, a to wszyst-
ko dużo kosztowało. Udało się dzięki unijnemu programowi.
Krzysztof Kowalewski: Gdy żona wyposażała swój gabinet, 
dowiedziałem się, że Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji 
Rolnictwa ogłosiła nabór do programu dotyczącego rozwoju 
przedsiębiorczości na terenach wiejskich. Postanowiłem spró-
bować swoich sił, bo myjnia i niewielki warsztat samochodowy 
to nie był szczyt moich marzeń. Chciałam uruchomić pierwszą 
w Pasymiu profesjonalną stację diagnostyki pojazdowej. 

ER: Stacja diagnostyczna w malutkim Pasymiu?
Krzysztof Kowalewski: Podobnie reagowali moi znajomi, dziwi-
li się, że zdecydowałem się na taki rodzaj biznesu. Ostrzegali, że 
mogę nie mieć wystarczającej liczby klientów, by zakład utrzy-
mać. Wiedziałem jednak, że się uda i że mogę być konkurencyjny 
dla działających w pobliskim Szczytnie podobnych fi rm.

ER: Kto wypełnił wniosek o dofi nansowanie?
Krzysztof Kowalewski: Na początku wydawało mi się to dość 
trudne. Dokumentów, które powinny wpłynąć do ARiMR-u, nie 
było mało, dlatego o  pomoc poprosiłem fi rmę specjalizującą 
się w  przygotowywaniu wniosków o  dofi nansowanie unijne. 
Później, kiedy już wdrożyłem się w całą sprawę, zrezygnowałem 
z  pomocy fi rmy. Okazało się, że z  pomocą urzędników jestem 
w stanie naszykować niezbędną dokumentację.

ER: Ile czekał Pan na przyznanie funduszy na rozwój przed-
siębiorstwa?
Krzysztof Kowalewski: Ponad rok. Zgodnie z zasadami przyzna-
wania takich dofi nansowań, by móc je otrzymać, konieczne było 
posiadanie 100 procent sumy potrzebnej na rozkręcenie biznesu. 

Wziąłem kredyt na bardzo preferencyjnych warunkach. Gdy okaza-
ło się, że ARiMR pozytywnie rozpatrzył mój wniosek, odetchnąłem 
z ulgą. Okazało się bowiem, że warto było zaryzykować i zainwesto-
wać. Otrzymałem zwrot 50 procent kosztów inwestycji.

ER: Co kupił Pan w ramach dofi nansowania?
Krzysztof Kowalewski: Na początek przebudowałem budynek, 
w którym prowadziłem wcześniej myjnię i warsztat samochodo-
wy, tak by spełniał wymogi stacji diagnostycznej z prawdziwego 
zdarzenia. Najważniejsze były jednak specjalistyczne sprzęty. Za 
dotację kupiłem m.in.: podnośniki, rolki, urządzenie do amorty-
zatorów, badania spalin, geometrii kół, miernik poziomu hałasu, 
szarpak do sprawdzania opon czy urządzenie do badania szczel-
ności instalacji gazowych.
Ewelina Kowalewska: Mąż bardzo chciał mieć tę stację dia-
gnostyczną, ale bez dofi nansowania na rozwój mikroprzedsię-
biorstw działających na obszarach wiejskich do dziś pewnie nie 
byłoby nas stać na zakup potrzebnych sprzętów. Kredyt z banku 
komercyjnego nie był dla nas najlepszym rozwiązaniem.

ER: Jak w tej chwili mają się Państwa biznesy?
Krzysztof Kowalewski: Dziękujemy, dobrze. W mojej stacji dia-
gnozowane są i samochody osobowe, i dostawcze do 3,5 tony, 
ciągniki rolnicze, przyczepki. Zatrudniam dwóch pracowników, 
mam grupę stałych klientów z Pasymia i pobliskich wsi.
Ewelina Kowalewska: Tak jak my, fundusze może zdobyć każ-
dy przedsiębiorca działający na wsi. Trzeba tylko mocno wierzyć 
w sukces i nie być biernym. 

ER: Jesteście młodym małżeństwem. Planujecie jeszcze roz-
wijać swoje biznesy?
Ewelina Kowalewska: Dla lata temu urodziły nam się bliźniaki, 
więc ja trochę zwolniłam, ale mąż przyspieszył tempa. Niedaw-
no wróciłam jednak do pracy na cały gwizdek, mam podpisać 
nawet kontrakt z NFZ.
Krzysztof Kowalewski: Nasza starsza, 13-letnia córka też chce 
być w przyszłości przedsiębiorcą. Wydaje mi się jednak, że bar-
dziej niż praca rehabilitantki pasowałaby jej praca diagnosty sa-
mochodowego (śmiech).

Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

W  ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich odbędzie się konferencja 
„Czy PROW jest dla kobiet – kobiety w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich”, poświęcona prezentacji wyników badania: 
„Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Specyfi ka, standardy, parytety i oczekiwania”. 
Relacji z konferencji szukaj, w grudniu br., na stronach www.ksow.pl.


