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Pytanie: 
Czy osoba, która prowadzi firmę na terenie Niemiec może wziąć udział w konkursie na 
rozwój firmy w ramach LGD jeśli w ramach przedsięwzięcia tworzy pensjonat na terenie 
gminy Stegna? Oczywiście dopisze miejsce prowadzenia działalności na tym terenie tylko 
czy wtedy będzie ta firma traktowana jako spełniająca wymóg 365 dni istnienia, czy wpis na 
terenie Polski będzie traktowany jako dopiero rozpoczęcie tej działalności? 
Wtedy oczywiście także jest możliwość startowania jako rozpoczęcie działalności bo i tak 
zamierzamy zatrudniać pracowników. 
 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami rozporządzenia z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania  „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 § 7.1. Pomoc na 
operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c jest przyznawana, jeżeli: 

1) Podmiot ubiegający się o przyznanie 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 z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal, wykonuje tę działalność  

2) Operacja zakłada: 
a) Utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty 

średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba dla której 
zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o 
pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, 

b) Utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach 
realizacji operacji, do dnia w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności 
końcowej.  

 
O pomoc na podejmowanie działalności gospodarczej może ubiegać się podmiot będący 
osobą fizyczną, jeżeli: 



 

a) Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
b) Jest pełnoletnia, 
c) Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym  LSR – w przypadku gdy 

osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej , do której stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 584, z późn. Zm.) 

Nadto warunki przyznania pomocy, które podmiot ubiegający się o wsparcie na 
podejmowanie działalności gospodarczej winien spełnić zostały określone w § 5 ust. 1 ww. 
rozporządzenia.  
 
Odpowiadając na Państwa zapytanie, ww. ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 
reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów w tym zakresie. 
 
 
 
 


