
RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i 
małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie 
pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich. 

Pomoc udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:
    * usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
    * usług dla ludności;
    * sprzedaży hurtowej lub detalicznej;
    * rzemiosło lub rękodzielnictwo;
    * robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
    * usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
    * usług transportowych;
    * usług komunalnych;
    * przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
    * magazynowanie lub przechowywanie towarów;
    * wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy;

• rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.
•

Beneficjent
Osoba  fizyczna  będąca  producentem rolnym,  któremu  w  roku  poprzedzającym  złożenie  wniosku  w  ramach  tego 
działania przyznano płatności bezpośrednie albo osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 
1990  r.  o  ubezpieczeniu  społecznym  rolników,  jako  małżonek  rolnika  albo  domownik,  będąca  odpowiednio 
małżonkiem producenta rolnego albo pracująca w gospodarstwie producenta rolnego, któremu w roku poprzedzającym 
złożenie wniosku przyznano płatności bezpośrednie.

Forma pomocy
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. 
Maksymalna  wysokość  pomocy udzielonej  jednemu beneficjentowi  w  gospodarstwie  rolnym,  w  okresie  realizacji 
Programu, nie może przekraczać 100 tys. zł. 
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50 % kosztów kwalifikowalnych operacji.
Pomoc może być przyznana,  jeżeli  operacja zarejestrowana jest  w miejscowości  należącej  do gminy wiejskiej  lub 
miejsko-wiejskiej (z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców) oraz gminy miejskiej (z wyłączeniem 
miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców). 

LRS Vistula-Terra Culmensis zakłada realizację projektów głównie w zakresie:

• zwiększenia i poprawy bazy noclegowej w istniejących obiektach turystycznych 
• tworzenia nowych pól namiotowych i kempingowych
• tworzenia punktów małej gastronomii
• usług turystycznych m.in. sesje, warsztaty, jazda konna itp.
• rozwoju usług okołoturystycz-nych
• rozwoju rzemiosła związanego z dziedzictwem kulturowym Ziemi Chełmińskiej 
• usług w zakresie spędzania czasu wolnego na bazie istniejącej i powstającej infrastruktury społecznej 


