














Szanowni Państwo,  

 

poniżej odpowiedzi na kolejne pytania dotyczące małych projektów oraz doprecyzowanie do jednego 

z wcześniejszych pytań: 

1) Beneficjent: osoba fizyczna nie prowadząca działalności, nie rolnik. Miejsce realizacji operacji – 

obszar LGD. 

Zakres operacji: Punkt 3d lub 7 Załącznika 

- zakup sprzętu do obróbki kamienia wykorzystywanego do produkcji produktów lokalnych (figurki z 

kamienia) 

- zakup sprzętu do wytwarzania tradycyjnego mydła szarego wg starej receptury z naturalnymi 

dodatkami (torf, zioła, kwiaty itp.) 

ODP: Obie te operacje wpisują się w zakres punktu nr 7 załacznika nr 1 do rozporządzenia: 

„Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na 

lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym 

kulturowym, historycznym lub przyrodniczym…” i mogą być realizowane w ramach małych 

projektów. 

2) Czy za kwalifikowalne można uznać koszty wyposażenia obiektów malej architektury w rozumieniu 

MRiRW (wypożyczalnie sprzętu, pola kampingowe itp.) np. zakup kapokow, kajaków? 

ODP: TAK. Jednocześnie jeśli mamy już np. stanice wodną, to jej wyposażenie również może być 

kosztaem kwalifikowalnym. 

Pozdrawiam, 

 

 

 

 



Szanowni Państwo, poniżej przedstawiam odpowiedzi na wątpliwości dotyczące zakresu realizacji 

małych projektów: 

 

1. Czy w ramach małych projektów należy finansować operacje polegające na 

zagospodarowaniu zbiorników wodnych (pogłębienia, rekultywacja, zarybianie) oraz 

rozbudową infrastruktury wędkarskiej? 

Nasza opinia: tego typu działania powinny być realizowane w ramach PO RYBY. Proponujemy 

kwalifikować jedynie budowę i odbudowę małej architektury turystycznej nad zbiornikami 

(tworzenie miejsc wypoczynku itp) o ile dany obszar nie jest objęty działalnością LGR. 

 

2. Czy za kwalifikowalne można uznać koszty wyposażenia obiektów małej architektury w 

rozumieniu MRiRW (wypożyczalnie sprzętu, pola kempingowe itd) np. zakup kapoków, 

kajaków? 

Czy należy zezwalać na takie zakupy jeśli operacja obejmuje np. budowę pola gry do 

paintbola wraz z zakupem strojów, kasków etc? 

A jeśli operacja dotyczy jedynie wyposażenia istniejącego już obiektu (np. stanicy wodnej)? 

Nasza opinia: W rozporządzeniu w punkcie 4b mowa o budowie lub odbudowie małej 

infrastruktury turystycznej. Wyposażenie tego typu obiektów wydaje się więc być kosztem 

niekwalifikowanym. Proponujemy jednak uznawać koszty wyposażenia w sytuacji gdy dany 

obiekt ma być dopiero wybudowany (traktować wyposażenie jako niezbędny element 

tworzonego obiektu, bez którego nie mógłby on pełnić swoich funkcji). 

 

3. Czy w ramach punktu 3 d (kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła) można 

zakwalifikować koszty: remontu warsztatu, zakupu wyposażenia (np. koło garncarskie), 

dostosowania obiektu do pełnienie funkcji szkoleniowych? 

Nasza opinia: Rozporządzenie nie wprowadza tu żadnego zawężenia, więc wszystkie 

niezbędne i racjonalne koszty powinny być kwalifikowalne. 

 

4. Czy w ramach punktu 3 a (promocja lokalnej twórczości) można kwalifikować zakup środków 

trwałych (np. sprzęt wystawienniczy, namioty, wyposażenie stoisk wystawienniczych)? 

Nasza opinia: powinno być to dopuszczone, o ile wnioskodawca udowodni, że sprzęt będzie 

wykorzystywany na dużej ilości imprez i dzięki temu zakup będzie bardziej racjonalny niż 

dzierżawa. 

 

5. Czy żaglówka jest środkiem transportu napędzanym siłą mięśni ludzkich? ☺ 

Nasza opinia: TAK 



 

6. Czy wnioskodawca może złożyć wniosek na realizację cyklu imprez kulturalnych o 

zróżnicowanym zakresie (przykład: Organizacja imprez kulturalnych w gminie …. w roku 

2011)? 

Nasza opinia: Tak. 

7. Czy w ramach małych projektów można założyć pasiekę oraz zakupić niezbędne 

urządzenia do usprzętowienia pracowni pasiecznej? 

W ramach pasieki pozyskiwany będzie miód, pyłek kwiatowy, propolis, pierzga  

i wosk. Produkty z pasieki będą oferowane klientom (turystom) w ramach sprzedaży 

bezpośredniej. W przyszłości pasieka będzie oferowała odkłady i pakiety pszczele  

a także usługi w zakresie zapylania tradycyjnych odmian drzew i plantacji 

owadopylnych. 

Nasza opinia: Tak. 

 

 

 



Szanowni Państwo, 

Poniżej przesyłam odpowiedzi na pytania dotyczące zakresu i kosztów kwalifikowalnych w ramach 

tzw. małych projektów. Jednocześnie informuję, iż pozostałe pytania są analizowane i udzielenie 

odpowiedzi na część z nich będzie wymagało zasięgnięcia dodatkowych opinii MRiRW. 

(pytanie – tekst normalny, kursywa – stanowisko UMWK-P). 

1. Czy w ramach działania "rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR 

w tym poprzez: (...) budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury 

turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych  

lub biwakowych (...) kwalifikuje się inwestycja polegająca na: 

- powstaniu pola biwakowego wraz ze stworzeniem węzła sanitarnego (sanitariaty, 

łazienki); 

- postawienie domku drewnianego z węzłem sanitarnym, którego wygląd nawiązuje  

do tradycyjnego budownictwa na Pałukach, z przeznaczeniem na domek 

wypoczynkowy pod wynajem - naszym zdaniem jest to miejsce wypoczynku. 

Stanowisko UMWK-P: W odniesieniu do zapisów pkt 4 lit b. zakresu realizacji małych 

projektów dopuszcza się realizację m. in. operacji polegających na budowie, 

odbudowie lub oznakowaniu elementów takich jak domki kempingowe i pola 

biwakowe.  

2. Czy pojęcie "mała infrastruktura" zostało gdzieś zdefiniowane? Co wchodzi w katalog tego 

rodzaju infrastruktury? 

Stanowisko UMWK-P: Infrastruktura turystyczna są to wszelkiego rodzaju obiekty  

oraz urządzenia turystyczne, które mają na celu służenie przyjeżdżającym na dany 

obszar  turystom, zaspokajaniu ich potrzeb związanych z bierną oraz aktywną 

turystyką. Zgodnie z interpretacją MRiRW z dnia 10 marca 2010 roku  

nie istnieje ścisła definicja małej infrastruktury turystycznej, dlatego należy korzystać 

z definicji infrastruktury turystycznej a wyznacznikiem jej rozmiarów jest maksymalna 

kwota całkowitych kosztów kwalifikowanych (100 tys. zł) oraz maksymalna kwota 

pomocy (25 tys. zł).  

3. Czy można w ramach ,,małych projektów'' sfinansować szkolenie wyjazdowe 

kilkudniowe, warsztaty studyjne poza obszarem działania LSR. Czy w ramach 

kosztów kwalifikowalnych można sfinansować koszty dojazdu, wyżywienia, 

noclegów, prowadzącego szkolenie, wynajęcia sali, ubezpieczenia? 

Stanowisko UMWK-P:W przypadku operacji nieinwestycyjnej koszty mogą  

być kwalifikowane nawet jeśli są ponoszone poza obszarem wdrażania LSR. Koszty 

wynagrodzenia osoby prowadzącej szkolenie, wynajęcie sali stanowią koszt 

kwalifikowany. Do kosztów operacji mogą być również wliczone koszty podróży, 

wyżywienia oraz noclegów pod warunkiem, że koszty te są racjonalne i niezbędne  

do realizacji operacji. Ubezpieczenie podlega refundacji w pkt 3 załącznika nr 2  

do rozporządzenia. 

4. Czy w ,,małych projektach'' beneficjentem może być Gminna Biblioteka Publiczna  

(wpisana do Rejestru Instytucji Kultury danej Gminy)? 

Stanowisko UMWK-P:Tak 

5. Czy w ramach ,,małych projektów'' beneficjentem mogą być szkoły? 

Stanowisko UMWK-P: Zgodnie z interpretacją MRiRW z 29 grudnia 2009 roku szkoły 

mogą być beneficjentami małych projektów o ile posiadają osobowość prawną  

lub zdolność prawną. Szkoły publiczne zazwyczaj działają jako jednostki 

organizacyjne gminy a ustawy nie nadają im ani osobowości ani zdolności prawnej.  



W imieniu szkoły publicznej będącej jednostką organizacyjną gminy o pomoc może 

wystąpić wójt. 

6. Czy w ramach ,,małych projektów'' można zorganizować festyn integracyjny  

i w ramach kosztów kwalifikowalnych pokryć koszty: wynagrodzenie konferansjera, 

wynagrodzenie dla zespołu, wynajęcia stolików, wynajęcia estrady, zakupu naczyń 

jednorazowego użytku, materiałów typu papier śniadaniowy, folia aluminiowa, 

wykałaczki, koszty zakupu produktów żywnościowych, koszty promocji, zakupu 

produktów chemicznych (  np. płyny do naczyń, ręczniki papierowe, worki na śmieci, 

itp)? 

Stanowisko UMWK-P: Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych  

lub sportowych wpisuje się  w pkt 2 lit. b zakresu realizacji małych projektów, a wyżej 

wymienione koszty podlegają refundacji w ramach realizacji małych projektów. 

7. Czy można sfinansować w ramach Małych Projektów utwardzenie tarasów 

widokowych w gospodarstwie agroturystycznym, położenie kostki brukowej  

i zadaszenie tych tarasów? 

Stanowisko UMWK-P: Wyżej wymieniona operacja wpisuje się w pkt 4 li. b zakresu 

realizacji małych projektów, należy jednak pamiętać, że punkty widokowe 

zrealizowane w ramach tej operacji muszą być ogólno dostępne. 
 

 



















Wątpliwości zgłaszane przez Lokalne Grupy Działania odnośnie małych projektów: 
 
 

1. Czy moŜliwa jest realizacja małego projektu, który będzie finansowany z poŜyczki 
udzielonej od JST (pokrycie wydatków). 
Odpowiedź: Tak. WaŜnym jest jednak, aby całość poŜyczki (z ewentualnymi 
odsetkami) została zwrócona do budŜetu JST. 
 

2. Czy moŜliwa jest realizacja małego projektu, którego wkład własny zostanie 
zapewniony z bezzwrotnego dofinansowania od JST (uzyskanego w ramach 
konkursów organizowanych przez gminy lub Samorząd Województwa). 
Odpowiedź: Rozporządzenie dopuszcza moŜliwość współfinansowania małych 
projektów ze środków własnych JST. Wydaje się, Ŝe wskazane postępowanie moŜna 
uznać za prawidłowe, o ile udzielenie dotacji nastąpi w oparciu o przepisy ustawy             
o działalności poŜytku publicznego. UMWK-P wystąpi z odpowiednim zapytaniem           
do MRiRW. 
 

3. A.  Czy w ramach małych projektów moŜliwym jest wybudowanie typowego placu 
zabaw (zestaw zabawowy, huśtawki, piaskownica itp.) wraz z przygotowaniem terenu 
(ogrodzenia, plantowanie terenu itp.)? 
Odpowiedź: Tak. Do UMWK-P wpłynęła interpretacja MRiRW potwierdzająca, iŜ 
koszt budowy placu zabaw jest kosztem kwalifikowalnym. 
 

4. Czy ramach małych projektów moŜliwym jest wybudowanie miejsca spotkań               
i rekreacji dla mieszkańców wsi? W ramach zadania wykonane zostałyby następujące 
elementy: 

- ogrodzenie wraz z przygotowaniem terenu, 
- elementy placu zabaw (huśtawki, piaskownica, zestaw zabawowy itp),  
- gril, ławeczki, kosze na śmieci itp. 

Odpowiedź: Tak. Do UMWK-P wpłynęła interpretacja MRiRW potwierdzająca, iŜ 
koszt budowy placu zabaw jest kosztem kwalifikowalnym. 

 
5. Czy w ramach wyposaŜenia świetlic wiejskich (gminnych ośrodków kultury 

pełniących funkcje świetlic wiejskich) moŜemy zakupić: kuchenki, lodówki, patelnie, 
stoły, krzesła, naczynia, obrusy, firany, zasłony itp. a przede wszystkim wymienić 
drzwi do świetlicy wraz z montaŜem? 
Odpowiedź: Rozporządzenie nie wprowadza Ŝadnych ograniczeń w tym zakresie,              
w związku z czym wszystkie wymienione koszty naleŜy uznać za kwalifikowane. 
 

6. Czy w ramach małych projektów moŜemy zbudować boisko sportowe (zasiać trawę, 
zasadzić krzewy, kupić bramki) i przeprowadzić imprezę kulturalno-sportową? Przy 
okazji kupić kosiarkę spalinową i olej napędowy do utrzymania porządku i czystości 
na tym boisku oraz w całej wsi? 
Odpowiedź: Do UMWK-P wpłynęła interpretacja MRiRW potwierdzająca, iŜ koszt 
budowy boiska jest kosztem kwalifikowanym. 
Zakup kosiarki i oleju nie jest kosztem kwalifikowalnym. 
 
 
 
 



7. Czy moŜna wyremontować świetlicę oraz ją powiększyć poprzez dobudowanie pewnej 
części? 
Odpowiedź: Kosztem kwalifikowalnym jest remont, ale nie rozbudowa świetlic 
wiejskich. 
 

8. Czy kosztem kwalifikowalnym jest promocja sołectwa? tj. małe imprezy kulturalne 
przy świetlicach wiejskich? I jakie konkretnie koszty związane z organizacją imprezy 
mogą być poniesione? 
Odpowiedź: Zgodnie z rozporządzeniem zakres operacji moŜe dotyczyć organizacji 
imprez. Jako koszt kwalifikowalny wskazano jedynie: „organizację i przeprowadzenie 
wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych”. Brak bardziej 
szczegółowych wytycznych w tym zakresie. 
 

9. Czy w przypadku wniosku, którego zakres dotyczy zachowania lokalnego dziedzictwa 
kulturowego i historycznego poprzez odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych 
budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją 
zabytków np. " Wymiana dachówki na części dachu budynku pałacu.. '' ma znaczenie 
funkcja budynku? Czy fakt ze w obiekcie poza świetlicą wiejską znajdują się 
mieszkania komunalne będące własnością Gminy (powierzchnia mieszkalna stanowi  
ok. 85% całego budynku) nie spowoduje ze wniosek nie przejdzie pozytywnie 
weryfikacji? 
Odpowiedź: Zastosowanie będzie tu miała najprawdopodobniej zasada 
proporcjonalności: za kwalifikowalne uznane zostaną jedynie koszty związane z 
remontem powierzchni dachu, odpowiadające powierzchni budynku wykorzystywanej 
na cele uŜyteczności publicznej. W opisanym przypadku będzie to nie więcej niŜ 15% 
kosztów wymiany dachówki. 
Wystosowane zostanie zapytanie do MRiRW w tej sprawie. 
 

10. Czy w ramach małych projektów moŜemy wymienić (wyremontować) chodnik 
znajdujący się na cmentarzu w centrum wsi?  
Odpowiedź: Remont chodników nie jest kosztem kwalifikowalnym w ramach tego 
działania. W zakresie operacji brak operacji związanych z poprawą estetyki czy 
zagospodarowaniem centrum miejscowości. 
 

11. Czy w ramach organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych  moŜemy 
zorganizować DoŜynki Gminne? 
Odpowiedź: Nie ma w tym zakresie ograniczeń w rozporządzeniu. 
 

12. Czy w ramach małych projektów za kwalifikowalne uznane zostanie podświetlenie 
(iluminacja) zabytkowych kościołów i czy tą inwestycję moŜe zrealizować gmina            
na nieruchomości kościelnej? 
Odpowiedź: Iluminacja zabytków nie jest kosztem kwalifikowalnym w ramach tego 
działania. 
 

13. Czy w ramach odnowienia lub oznakowania budowli lub obiektów małej architektury 
wpisanych do rejestru zabytków moŜliwe jest zaliczenie jako koszty kwalifikowane 
wykonanie następujących działań: wykonanie tablic informacyjnych prezentujących 
opis, charakterystykę obiektów zabytkowych? 
Odpowiedź: Tak. 
 



14. Czy w ramach remontu lub wyposaŜenia świetlic wiejskich moŜna wymienić okna            
i ocieplić świetlicę wiejską? 
Odpowiedź: Tak. 

 
15. Czy w ramach małych projektów moŜna zrealizować projekt, obejmujący zakresem 

przygotowanie materiałów promujących cykl wernisaŜy prac lokalnych twórców oraz 
organizacji spotkania inaugurującego projekt i spotkania z nauczycielami w celu 
zachęcenia ich do odwiedzania wernisaŜy wraz z uczniami? 
Odpowiedź: W opinii UMWK-P projekt wpisuje się w punkt 3a załącznika nr 1 do 
rozporządzenia (rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w tym przez promocję 
lokalnej twórczości kulturalnej …) i moŜe być realizowany w ramach małych 
projektów.  
 

16. W ramach projektu wskazanego w punkcie 15 wnioskodawca planuje ponieść 
następujące koszty (czy są one kwalifikowalne?): 

• Opracowanie materiałów promujących cykl wernisaŜy (widokówki, plakaty, 
foldery) w tym: 

a) Honorarium za opracowanie jednolitego wzornictwa dla wszystkich 
materiałów (z przeniesieniem praw własności na wnioskodawcę), 

b) Honorarium za wykonanie zdjęć prac poszczególnych artystów, 
c) Honorarium za wykonanie zdjęć portretowych artystów, 
d) Honorarium za opracowanie notki biograficznej artysty, 
e) Honorarium za opracowanie biogramów prac, 

• Dystrybucja materiałów promocyjnych: 
a) KolportaŜ plakatów (rozliczany jako „kilometrówka” lub umowa 

zlecenie), 
b) Koszt wysyłki pocztą widokówek (wysłane zostaną do osób biorących 

udział we wcześniejszych wystawach), 
• Koszt zakupu materiałów spoŜywczych niezbędnych do zorganizowania 

spotkania z twórcami, inaugurującego projekt, 
• Koszt zakupu artykułów spoŜywczych na spotkanie z nauczycielami (w celu 

promocji cyklu wernisaŜy i zachęcenia uczestników spotkania do organizacji 
wycieczek z uczniami na wernisaŜe), 

• Koszt zakupu artykułów biurowych, papierniczych, tuszy do drukarki, 
• Koszt zakupu drukarki, 
• Koszt zakupu kronik do rejestracji gości odwiedzających wernisaŜe, 
• Koszt zakupu stand-up. 

Odpowiedź:  Wymienione koszty mogą zostać uznane za kwalifikowane w ramach 
następujących punktów załącznika nr 2 do rozporządzenia: 

• 5 – opracowanie materiałów informacyjnych i zakup powierzchni reklamowej, 
• 8 – zakup wyposaŜenia, 
• 9 – organizacja i przeprowadzenie wydarzeń promocyjnych, kulturalnych. 

UMWK-P wystosuje zapytanie do MRiRW w tej kwestii. 
 

17. Czy w ramach małych projektów moŜna zrealizować projekt, obejmujący zakresem 
przygotowanie i wydanie płyty lokalnego zespołu ludowego oraz wymianę 
doświadczeń z innym zespołem ludowym z terenu LGD? 
Odpowiedź: W opinii UMWK-P przygotowanie i wydanie płyty wpisuje się w punkt 3a 
załącznika nr 1 do rozporządzenia (rozwijanie aktywności społeczności lokalnej,             



w tym przez promocję lokalnej twórczości kulturalnej …) i moŜe być realizowane         
w ramach małych projektów.  
Załącznik nr 1 do rozporządzenia nie przewiduje realizacji operacji związanych               
z wymianą doświadczeń czy spotkań o charakterze integracyjnym. Tym samym               
w opinii UMWK-P operacja w tym zakresie nie moŜe być finansowana z małych 
projektów. 
 

18. W ramach projektu wskazanego w punkcie 17 wnioskodawca planuje ponieść 
następujące koszty (czy są one kwalifikowalne?): 

• Honorarium dla członków zespołu, 
• Honorarium dla instruktora zespołu (praca podczas prób do nagrania oraz 

wynagrodzenie za aranŜacje muzyczne wykorzystywane na płycie), 
• Honorarium dla „specjalisty w zakresie pałuckości” za konsultacje przy 

przygotowaniu utworów (dobór tekstów, przygotowanie materiałów 
szkoleniowych), 

• Honorarium dla trenerów śpiewu tzw. białego, 
• Nocleg i wyŜywienie trenerów śpiewu tzw. białego, 
• Koszt sesji nagraniowych w studiu, 
• Koszt masteringu (obróbki cyfrowej dźwięku), 
• Koszt tantiem dla ZAIKSu oraz zakup hologramów, 
• Honorarium za wykonanie dwóch zdjęć grupowych zespołu, 
• Skład poligrafii w wydawnictwie i wydruk materiału (papierowa wkładka), 
• Tłoczenie płyt (zakup nośnika, koszty tłoczenia, kolorowy nadruk na płycie, 

zakup opakowań do płyt), 
• Transport członków zespołu ludowego z sąsiedniej gminy na spotkanie 

integracyjne, 
• Zakup artykułów spoŜywczych na spotkanie integracyjne, 
• Wydruk dyplomów – dla osób uczestniczących w projekcie. 

Odpowiedź: Koszty związane z wynagrodzeniem dla członków zespołu, organizacją 
spotkania integrującego (wymiana doświadczeń) oraz wydruk dyplomów wydają            
się nie być kosztami kwalifikowalnymi. Pozostałe koszty takŜe nie wpisują się do końca 
w zapisy załącznika nr 2 do rozporządzenia. 
Stosowne zapytanie zostanie skierowane do MRiRW. 
 

19. Czy w ramach małych projektów moŜna zrealizować projekt, obejmujący zakresem 
organizację konkursu fotograficznego oraz zakup nagród dla uczestników konkursu 
(pendrive, karty pamięci, aparaty fotograficzne)? 
Odpowiedź: Konkurs fotograficzny moŜe zostać uznany za wydarzenie o charakterze 
promocyjnym/kulturalnym. W takim przypadku koszt zakupu upominków lub nagród 
będzie kosztem kwalifikowalnym, ale jedynie do wysokości 5% pozostałych kosztów 
podlegających refundacji w ramach małego projektu. 
 

20. Czy w ramach małych projektów moŜna zrealizować projekt, obejmujący zakresem 
zakup wyposaŜenia muzeum, a konkretnie: 

• Zakup sprzętu multimedialnego (ekran, projektor, laptop z oprogramowaniem), 
• Zakup gablot, 
• Transport gablot, 
• MontaŜ gablot. 



Odpowiedź: W opinii UMWK-P projekt wpisuje się w punkt 6c załącznika nr 1 do 
rozporządzenia (zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez 
remont lub wyposaŜenie muzeów) i moŜe być realizowany w ramach małych 
projektów.  
Wymienione koszty są kosztami kwalifikowalnymi zgodnie z punktem 8 załącznika nr 2 
do rozporządzenia (zakup oraz montaŜ wyposaŜenia). Zwracam uwagę, iŜ zgodnie z 
zapisami wskazanego punktu koszty transportu nie są kosztami kwalifikowanymi, 
chyba, Ŝe zostaną one uznana za koszt składowy w ramach „montaŜu”. W tej kwestii 
zostanie wystosowane zapytanie do MRiRW. 
 

21. Czy w ramach małych projektów moŜna zrealizować projekt, obejmujący zakresem 
organizację przeglądu organowego i poniesienie kosztów związanych z: 

• Przeglądem technicznym organów przed imprezą, 
• GaŜą dla osób występujących w przeglądzie? 

Odpowiedź: Wskazane koszty wydają się nie być kosztami kwalifikowalnymi. Stosowne 
zapytanie zostanie skierowane do MRiRW. 
 

22. Czy w ramach małych projektów moŜna zakupić nagrody dla uczestników przeglądu 
chórów w postaci instrumentów muzycznych? 
Odpowiedź: Tak. Koszt zakupu upominków lub nagród będzie kosztem 
kwalifikowalnym, ale jedynie do wysokości 5% pozostałych kosztów podlegających 
refundacji w ramach małego projektu. 
 

23. Czy w ramach małych projektów kosztem kwalifikowanym będzie transport obiektu 
tradycyjnej architektury wiejskiej (chata wiejska) na obszar LGD? Chata będzie 
miejscem realizacji plenerów artystycznych i wydarzeń o charakterze rekreacyjno-
sportowym. 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami załącznika nr 2 do rozporządzenia koszty transportu 
nie są kosztami kwalifikowalnymi. Odpowiednie zapytanie zostanie skierowane               
do MRiRW. 
 

24. Czy w ramach „inicjowania powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek 
produktów opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki             
lub lokalnym dziedzictwie” moŜliwe jest pokrycie kosztów związanych                                 
z przygotowaniem wyrobu ze szkła, a konkretnie: 

• Zakup praw autorskich, 
• Przygotowanie formy do wytwarzania wyrobu. 

Wyrób, którego wykonanie zostanie sfinansowane będzie nawiązywał do tradycji 
wydmuchiwania szkła w jednej z miejscowości objętych LSR. W przyszłości moŜe 
stać się elementem promującym obszar LGD. 
Odpowiedź: Wydaje się, Ŝe wskazane koszty moŜna uznać za kwalifikowalne, jako 
„wynagrodzenie za świadczenie usług” niezbędnych do powstania i wprowadzenia           
na rynek produktu opartego na lokalnym dziedzictwie. Odpowiednie zapytanie 
zostanie skierowane do MRiRW. 
 

25. Czy za koszt kwalifikowalny w ramach małych projektów moŜna uznać „występ 
kuglarzy na jarmarku”? 
Odpowiedź: Wydaje się, Ŝe koszt ten moŜe zostać uznany za kwalifikowalny jako 
element kosztów związanych z „organizacją i przeprowadzeniem wydarzeń                        



o charakterze promocyjnym i kulturalnym”. Odpowiednie zapytanie zostanie 
skierowane do MRiRW. 
 

26. Czy za koszt kwalifikowalny w ramach małych projektów moŜna uznać honoraria           
dla twórców za sprzedaŜ dzieł na wyposaŜenie muzeum? 
Odpowiedź: Zapytanie w tej kwestii zostanie skierowane do MRiRW. 
 

27. Czy w ramach małych projektów moŜna zrealizować projekt, obejmujący zakresem 
remont lub przebudowę pomieszczenia gospodarczego, będącego własnością osoby 
fizycznej, tak aby pomieszczenie mogło pełnić rolę salki szkoleniowej w ramach 
„Zielonej szkoły” prowadzonej przez właściciela budynku? 
Odpowiedź: Zapytanie w tej kwestii zostanie skierowane do MRiRW. 
 

28. Czy w ramach imprez/wydarzeń kulturowych realizowanych na obszarze LGD               
w ramach małych projektów za koszt kwalifikowalny moŜna uznać koszt rejsu 
statkiem wycieczkowym dla uczestników imprez/wydarzeń? Rejs będzie miał na celu 
promocję lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. 
Odpowiedź: Wydaje się, Ŝe koszt ten moŜe zostać uznany za kwalifikowalny jako 
element kosztów związanych z „organizacją i przeprowadzeniem wydarzeń                        
o charakterze promocyjnym i kulturalnym”. Odpowiednie zapytanie zostanie 
skierowane do MRiRW. 
 

 

 



Wątpliwości zgłaszane przez Lokalne Grupy Działania odnośnie małych projektów: 

 

 

1. Czy w ramach tegorocznego naboru wniosków w ramach „małych projektów” można 

złożyć wniosek o przyznanie pomocy na operację polegającą na wyposażeniu 

świetlicy, która dopiero ma zostać wybudowana? Planowany termin zakończenia 

budowy to 2011 rok. 

Odpowiedź: Operacja taka nie może zostać rozpoczęta przed ukończeniem budowy 

świetlicy. Przypominam, iż zgodnie z rozporządzeniem wnioskodawca musi zakończyć 

realizację projektu (złożyć wniosek o płatność końcową) najpóźniej w ciągu 2 lat od 

podpisania umowy z SW. W tej sytuacji wniosek (nawet jeśli przejdzie pozytywnie 

wszystkie etapy oceny) będzie zagrożony opóźnieniami w pracach budowlanych. 

Zawierając umowę przykładowo w czerwcu 2010 r. wnioskodawca będzie miał czas na 

realizację operacji tylko do czerwca 2012 r.  

Proponowane postępowanie wydaje się w tym przypadku dość ryzykowne, tym 

bardziej, że LGD planuje ogłaszanie konkursów na małe projekty co roku. Sugerujemy 

wstrzymanie się ze złożeniem wniosku o przyznanie pomocy do kolejnego naboru. 

 

2. Czy beneficjentem małych projektów może być osoba, będąca mieszkańcem miast 

(np. Koronowa, Solca Kujawskiego)? Czy beneficjent musi posiadać stałe 

zameldowanie czy wystarczy zameldowanie czasowe? 

Odpowiedź: Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne posiadające zameldowanie na 

obszarze realizacji LSR (ze środków nie mogą więc korzystać mieszkańcy miast, które 

zgodnie z zasadami osi 4 Leader nie podlegają wsparciu).  

Wnioskodawca musi przedstawić kopię dokument tożsamości. Jeżeli zgodnie z danymi 

zawartymi w tym dokumencie osoba ma stały meldunek poza obszarem realizacji LSR, 

musi dostarczyć zaświadczenie z właściwej ewidencji ludności potwierdzające 

zameldowanie tymczasowe na obszarze realizacji LSR. 

 

W przypadku pozostałych wątpliwości nadesłanych do WZ PROW skierowane zostało 

zapytanie do MRiRW. 



Wątpliwości zgłaszane przez Lokalne Grupy Działania odnośnie małych projektów: 

 

 

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (architekt) prowadzi działalność 

w wydzielonej części budynku mieszkalnego. W jakim zakresie możliwe jest 

dofinansowanie założenia na tym budynku solarów? Jak będzie wyglądała kwestia 

rozliczenia kosztów. 

Odpowiedź: Operacja wpisuje się w pkt 8 załącznika do rozporządzenia. Zasady 

kwalifikowalności i rozliczenia kosztów są określone w rozporządzeniu. 

 

2. Stowarzyszenie, które będzie ubiegało się o pomoc w ramach Małych Projektów, nie 

ma zabezpieczenia w postaci odpowiedniej ilości środków finansowych. Może je  

otrzymać od prywatnego inwestora. W jakiej formie inwestor ma przekazać  pieniądze  

na konto stowarzyszenia (pożyczka lub inna )?  czy może  opłacić faktury  w imieniu 

stowarzyszenia ? 

Odpowiedź: „Inwestor” może przekazać środki na konto Stowarzyszenia np. w formie 

darowizny. Wszystkie faktury muszą być wystawione na wnioskodawcę i opłacone z 

jego rachunku bankowego. 

 

3. Czy beneficjentem Małych Projektów może być Zakład Opieki Zdrowotnej  

znajdujący się na terenie LSR, dzierżawiący pomieszczenia  i teren, w którym są 

gabinety rehabilitacyjne  od gminy ? 

Odpowiedź: ZOZ jest osobą prawną, może więc być beneficjentem małych projektów. 

Nie wiadomo jednak jaki ma być zakres planowanej operacji i czy wpisuje się ona w 

załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

 

4. Czy w przypadku organizowania przez beneficjenta będącego osobą fizyczną 

prowadzącą działalność gospodarczą kuru plecionkarskiego  w ramach małych 

projektów,  dany beneficjent  może wystawić sobie rachunek za przeprowadzenie 

kursu. Jeśli nie w jaki sposób osoba taka może rozliczyć wynagrodzenie za 

przeprowadzenie przez siebie kursu. 

Odpowiedź: Zgodnie z informacją przesłaną do Państwa w dniu 11 marca 2010 r. 

ponownie informuję, że wnioskodawca nie może wystawiać sam na siebie faktur czy 

rachunków, a następnie przedstawiać ich do refundacji. Wynagrodzenie powinno 

zostać w tym wypadku odnotowane jako praca świadczona nieodpłatnie i odpowiednio 

umiejscowione w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. 



Szanowni Panstwo, 
W zwipzku z zapytaniami nadeslanymi przez kilka LGD z terenu wojewodztwa, poniiej przekazujq 
stanowisko WZ PROW: 

1. W jakim terminie wnioskodawca moie oglosic przetarg W ramach dzialania ,,Odnowa i rozwoj 
wsi" realizowanego poprzez OS 4 Leader? Od dnia zakonczenia naboru wnioskow przez LGD 
czy musi czekat na zawarcie umowy z SW? 
Odpowiedi: Wnioskodawcy mogq ogiaszac' przetargi od dnia zioienia wniosku o przyznanie 
pomocy W LGD. 

2. Czy W ramach malego projektu mozna sfinansowai wydanie monografii gminy? Czy kosztem 
kwalifikowalnym bqdzie sklad i opracowanie graficzne takiej publikacji? 
Odpowiedi: Monografia wpisuje siq W zakres operacji okrejlony W punkcie 4a zaiqcznika do 
rozporzqdzenia (przygotowanie i wydanie publikacji informacyjnych dotyczqcych obszaru 
objqtego LSR). Koszt skiadu i grafiki jest kosztem kwalifikowalnym, jako element 
,, przygo to wania" publikacji. 

3. Czy W ramach ,,odnowienia elewacji zewnqtrznych" budynkow zabytkowych (punkt 6b 
zalpcznika do rozporzpdzenia) za koszt kwalifikowalny moina uznaC wymianq drzwi 
zewnqtrznych i stolarki okiennej? 
Odpowiedi: Tak. 

Pozdrawiam, 
Jacek Kukowski 
Departament Polityki Regionalnej 
Wydziat Zarzqdzania PROW 
Sekcja LEADER 
tel. (56) 656-1 1-73 
e-mail: j.kukowski@kuiawsko-pomorskie.pl 
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