
1. Proszę o szczegóły dotyczące leasingu aut oraz maszyn 

Dotychczas ukazała się jedna interpretacja w tym zakresie dostępna na stronie internetowej ARiMR: 

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2016/Tabela

_19_2__30112016.pdf (str. 29 i 37), z której wynika, iż koszt leasingu nie mieści się w katalogu 

kosztów kwalifikowalnych. 

 

 

2. Czy w przypadku rozwoju działalności gospodarczej konieczne jest zameldowanie na 

obszarze LGD? 

Zgodnie z §3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w z dn. 24 września 2015 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej (…), o pomoc 

w zakresie rozwijania działalności gospodarczej może ubiegać się podmiot, jeżeli miejsce oznaczone 

adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR. 

Oznacza to, że warunkiem niezbędnym do ubiegania się o wsparcie jest posiadanie przez firmę 

siedziby lub filii/oddziału na obszarze gmin wchodzących w skład LGD bez miasta Skawina.. 

3. Czy w przypadku rozwijania działalności gospodarczej podatki muszą być płacone w 

gminie LGD? 

Zgodnie z §3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w z dn. 24 września 2015 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej (…), o pomoc 

w zakresie rozwijania działalności gospodarczej może ubiegać się podmiot, jeżeli miejsce oznaczone 

adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR. 

Oznacza to, że warunkiem niezbędnym do ubiegania się o wsparcie jest posiadanie przez firmę 

siedziby lub filii/oddziału na obszarze gmin wchodzących w skład LGD. 

 

Zgodnie z przepisami prawa krajowego, w przypadku przedsiębiorcy zarejestrowanego w CEIDG 

wskazanie siedziby nie ma wpływu na właściwość urzędu skarbowego, do którego wpłacane są 

miesięczne zaliczki na podatek dochodowy oraz roczny PIT. Zawsze jest to urząd właściwy dla 

miejsca zamieszkania. Kwestia ta nie została także doprecyzowana w Rozporządzeniu o wdrażaniu.  

4. Co jeśli nie spełnimy deklaracji o zatrudnieniu osób defaworyzowanych, np. z powodu 

braku chętnych pracowników? 

Zgodnie z treścią Umowy o przyznanie pomocy, Beneficjent zobowiązany jest do utworzenia 

zadeklarowanych miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne) najpóźniej do dnia 

złożenia wniosku o płatność końcową w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne w odniesieniu do 

momentu bazowego. W przypadku nie spełnienia tego zobowiązania następuje odmowa wypłaty 

pomocy, a w przypadku  gdy część pomocy została wcześniej wypłacona - również zwrot dotychczas 

wypłaconych kwot pomocy.  

 

  

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2016/Tabela_19_2__30112016.pdf
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5. Jaki czas przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy musi zostać otwarta filia/oddział 

firmy? 

Zgodnie z §3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w z dn. 24 września 2015 r. 

w sprawie szczegółowych warunków6. i trybu przyznawania pomocy finansowej (…), o pomoc w 

zakresie rozwijania działalności gospodarczej może ubiegać się podmiot, jeżeli miejsce oznaczone 

adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR. 

Ani Rozporządzenie, ani dotychczasowe interpretacje w tym zakresie nie uszczegóławiają przedziału 

czasowego funkcjonowania filii/oddziału przedsiębiorstwa.  

7. Czy wkład własny może wynikać z kredytu bankowego, który otrzymamy w momencie 

przyznania dotacji (tzw. prolongata)? 

Zgodnie z Instrukcją wypełniania biznesplanu, źródła finansowania operacji, które powinny zapewnić 

utrzymanie płynności finansowej w  okresie realizacji operacji, mogą być środki własne lub obce, np. 

kredyty, pożyczki oraz leasing. W chwili obecnej brak jest interpretacji negatywnej, która nie 

dopuszczałaby sfinansowania wkładu własnego z pieniędzy pochodzących z kredytu.  

8. Proszę o doprecyzowanie konieczności zgłoszenia do składek społecznych w ramach 

zakładania działalności gospodarczej w przypadku posiadania już umowy o pracę.  

Zgodnie z §5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w z dn. 24 września 2015 r. w 

sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej (…), w wyniku podjęcia 

działalności gospodarczej konieczne jest zgłoszenie się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń 

rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów dot. systemu ubezpieczeń 

społecznych, lub utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty 

średniorocznie. W związku z tym, jeżeli w wyniku podjęcia działalności gospodarczej nastąpi zbieg 

tytułów do ubezpieczeń społecznych (w zakresie podanym powyżej), a Wnioskodawca nie będzie 

chciał dokonać zgłoszenia z tytułu wykonywanej działalności, zobowiązany jest do utworzenia 

miejsca pracy, które objęte będzie ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym i wypadkowym. 

 

9. Czy np. maszyna zakupiona przed realizacją projektu i złożeniem wniosku o płatność (np. 

w 2015 roku) może stanowić wkład własny do projektu w ramach wkładu finansowego? 

 

1) Zgodnie z art. 69 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)  nr 1303/2013, 

wkład rzeczowy może mieć formę robót budowlanych, towarów, usług, gruntów i nieruchomości, w 

przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce  potwierdzonych  fakturami  lub  

dokumentami o równoważnej wartości dowodowej, pod warunkiem że przewidują to zasady  

kwalifikowalności EFSI i programu operacyjnego oraz z zastrzeżeniem spełnienia wszystkich 

wymienionych poniżej kryteriów: 

a)wydatki publiczne wypłacane na rzecz operacji obejmujące wkłady rzeczowe nie  przekraczają  

łącznych wydatków kwalifikowanych, z wyłączeniem wkładów rzeczowych, na zakończenie operacji; 

b)wartość  przypisana  wkładom  rzeczowym  nie  przekracza  kosztów  ogólnie przyjętych na danym 

rynku; 

c)wartość i dostarczenie wkładów rzeczowych mogą być poddane niezależnej ocenie i weryfikacji; 

d)w przypadku  udostępnienia  gruntu  lub  nieruchomości  można  dokonać  

płatności  w  gotówce  do  celów  umowy  leasingu  o  nominalnej  rocznej  wartości  

nieprzekraczającej jednej jednostki waluty państwa członkowskiego. 

e)w przypadku wkładów rzeczowych w formie nieodpłatnej pracy wartość takiej pracy jest określana 

z uwzględnieniem zweryfikowanego czasu poświęconego na pracę i wysokości wynagrodzenia za 

pracę równoważną. 

 



 

Ponadto w ramach operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej jako wkład własny 

nie można zaliczyć do kosztów kwalifikowalnych wkładu rzeczowego. 

 

10. Jakie dokumenty budowalne są niezbędne na etapie złożenia wniosku? Czy na etapie 

składania wniosku konieczne jest pozwolenie na budowę? 

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy załącznikami dot. robót budowlanych 

są: 

- w przypadku podejmowania działalności gospodarczej: 

 Kosztorys inwestorski, 

 Mapy lub szkice sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne dotyczące umiejscowienia 

operacji (w przypadku, gdy do realizacji robót budowlanych nie jest wymagane opracowanie 

projektu budowlanego). 

- w przypadku rozwoju działalności gospodarczej oraz projektów infrastrukturalnych są to m.in.: 

 Kosztorys inwestorski, 

 Decyzja o pozwoleniu na budowę (jeżeli na podstawie przepisów prawa budowlanego istnieje 

obowiązek uzyskania tych pozwoleń). 

Tym samym decyzja o pozwoleniu na budowę jest wymaganym załącznikiem zawsze wtedy, gdy jej 

opracowanie jest wymagane prawem powszechnie obowiązującym. 

11. Jaki jest minimalny okres zameldowania czasowego na terenie gminy LGD, aby można 

było zgłosić wniosek o pomoc w ramach założenia nowej działalności gospodarczej? 

Zgodnie z §3 ust.1. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w z dn. 24 września 2015 r. w 

sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej (…), osoba fizyczna może 

ubiegać się o przyznanie pomocy, jeśli ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR. 

Załącznikami do wniosku o przyznanie pomocy potwierdzającymi ten fakt są: kopia dowodu 

osobistego oraz zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub 

czasowego wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. 

 

Nie został sprecyzowany minimalny okres zameldowania czasowego, uprawniający do złożenia 

wniosku o przyznanie pomocy. Należy jednak dokonać tej czynności na tyle wcześnie, by 

zaświadczenie z Ewidencji Ludności było wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem 

wniosku. 

12. Jaki jest czas na wykorzystanie środków od momentu podpisania umowy? 

Zgodnie z §4 ust.2. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w z dn. 24 września 2015 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej (…), wykonanie 

zakresu rzeczowego operacji zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym 

poniesienie kosztów kwalifikowalnych oraz złożenie wniosku o płatność końcową nastąpić musi 

w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dn. 31 grudnia 2022 r. 

  



13. Proszę o szczegółową informację odnośnie inkubatorów przedsiębiorczości.? 

Inkubatory przedsiębiorczości to organizacje zajmujące się wsparciem rozwoju nowo powstałych 

firm m.in. poprzez: dostarczanie odpowiedniej powierzchni na działalność gospodarczą oraz 

doradztwo (ekonomiczne, finansowe, prawne itp.), a także pomoc w pozyskiwaniu środków 

finansowych czy nawiązaniu kontaktów z ośrodkami badawczymi i naukowymi. Rozporządzenie 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w z dn. 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i 

trybu przyznawania pomocy finansowej (…) nie odnosi się bezpośrednio do tego typu instytucji. 

 

Rozporządzenie dopuszcza natomiast przyznawanie pomocy na operacje w zakresie tworzenia lub 

rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami 

spożywczymi, w których wykonywana jest działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub 

dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na 

rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze musi być przetwarzanie 

żywności. 

Podstawową cechą funkcjonowania inkubatora przetwórstwa lokalnego jest założenie, iż z jego 

infrastruktury korzystają podmioty odrębne (właściciel inkubatora musi tak dostosować zakład, by 

mógł być w sposób legalny udostępniany lokalnym producentom chcącym przetwarzać posiadane 

produkty rolne). 

 

Więcej informacji na temat inkubatorów znaleźć można pod linkiem: 

https://www.minrol.gov.pl/content/download/54692/301201/version/2/file/Inkubatory%205%2010%

202015%20publikatory%20rozp.pdf 

14. Prośba o sprecyzowanie sposobu oceny wg kryterium porównawczego 

Kryterium porównawcze ma charakter ogólnej oceny każdego projektu i jego wpływu na realizację 

LSR w porównaniu z innymi projektami złożonymi w danym naborze w ramach konkretnego 

przedsięwzięcia. Ocena dokonywana jest wspólnie przez wszystkich członków Rady LGD poprzez 

przyznanie danej operacji punktów w ramach poszczególnych kryteriów przewidzianych  dla  danego  

typu operacji.  

15. Czy ze środków przeznaczonych na przedsięwzięcie 1.3. Rozwój infrastruktury drogowej 

(…) można wykonać drogę na ul. Pogoni Lwów w Ochojnie? 

Zgodnie z §2 ust.1. pkt 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w z dn. 24 września 2015 

r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej (…), o wsparcie 

można ubiegać się na operacje w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub 

powiatowych, które: 

a) Umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których świadczone są usług 

społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z 

siecią dróg publicznych albo 

b) Skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów. 

 

Jeśli planowana inwestycja spełnia wymienione powyżej wymogi, możliwe będzie aplikowanie o 

wsparcie finansowe na wykonanie infrastruktury drogowej. 

 


