Czy można osiągać przychody i/lub dochody z dofinansowanej za pośrednictwem LGD
niekomercyjnej infrastruktury ?
Użyty w § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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 (Dz.U. poz.
1570) wyraz „niekomercyjnej”, zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (PWN)
oznacza „nieobliczony na zysk”. Oznacza to, że wnioskodawca na etapie przyznania pomocy będzie
musiał wykazać niedochodowy charakter operacji, tj. wskazać, że planowane przychody i koszty będą
ulegać zbilansowaniu, tak aby przewidywany zysk wynosił zero. Szczegółowe informacje w tym
zakresie znajdują się w formularzu wniosku o przyznanie pomocy a stosowne postanowienia w
umowie o przyznaniu pomocy.
Czy zakup nieruchomości w postaci gruntów lub budynków jest kosztem kwalifikowalnym?
Zakup nieruchomości w postaci gruntów lub budynków nie mieści się w katalogu kosztów
kwalifikowalnych określonych w § 17 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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 (Dz.U. poz. 1570)
Czy koszt leasingu jest kwalifikowalny? Czy w przypadku finansowania leasingu w ramach wkładu
własnego beneficjenta musi być on zakończony w momencie ubiegania się o płatność końcową?
Koszt leasingu nie mieści się w katalogu kosztów kwalifikowalnych określonych w § 17
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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 (Dz.U. poz.
1570).
§ 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, do kosztów kwalifikowalnych zalicza: zakup robót budowlanych
lub usług. Czy koszt remontu (wykonanie prac polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego)
może stanowić koszty kwalifikowalne operacji? Czy aby koszty remontu zaliczały się do kosztów
kwalifikowalnych powinien zostać przeprowadzony remont z modernizacją?
Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się koszty
zakupu robót budowlanych lub usług. Natomiast w myśl art. 45 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr
1305/2013 wydatki kwalifikujące się do wsparcia z EFRROW ograniczają się w przypadku
nieruchomości do kosztów jej budowy, nabycia lub modernizacji. Kosztem kwalifikowalnym w
poddziałaniu 19.2 może być zakup robót budowlanych dotyczący budowy, przebudowy lub też
remontu połączonego z modernizacją. Roboty odtworzeniowe wykonywane łącznie z elementami
modernizacji (np. wykonania instalacji, uprzednio niewystępującej) w odniesieniu do całości obiektu
budowlanego, mogą być kosztem kwalifikowalnym. Kluczowe znaczenie dla oceny zaliczenia kosztów
takiego remontu do kosztów kwalifikowalnych jest rozstrzygniecie, czy koszty te są racjonalne,

zasadne i celowe. Ponadto informuję, że zagadnienie kwalifikowalności poszczególnych kosztów
operacji może być rozpatrywane wyłącznie w kontekście konkretnej operacji, która ma swój cel,
zakres i specyfikę, a więc możliwość jej realizacji oraz zakres ponoszonych kosztów, które mogą
zostać uznane za kwalifikowalne jest sprawą indywidualną, którą warunkuje szereg obiektywnych
czynników.
Czy kosztem kwalifikowalnym może być koszt wynajmu nieruchomości z góry wyliczony na czas
trwałości projektu, przy założeniu że wraz z wnioskiem o płatność dostarczone zostaną dokumenty
księgowe potwierdzające zapłatę tego kosztu?
Koszt wynajmu nieruchomości z góry wyliczony na czas trwałości projektu nie można uznać za
kwalifikowalny, ponieważ związany jest z utrzymywaniem rezultatów po zakończeniu projektu.
Koszty w okresie utrzymywania trwałości projektu zobowiązany jest ponosić Beneficjent z własnych
środków.
Czy zakres projektu planowanego do realizacji przez parafie a polegającego na wymianie
ogrzewania w kościele wpisanym do rejestru zabytków, którego celem ma być poprawca stanu
zachowania obiektu w zakresie zmniejszenia wilgoci murów i posadzki, kwalifikuje się do
dofinansowania w ramach działań związanych z zachowaniem dziedzictwa lokalnego?
Dofinansowanie operacji w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego wpisuje się w działanie
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.2 - Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Podkreślenia wymaga, iż to do Rady
Decyzyjnej LGD należy sprawdzenie zgodności realizowanej operacji z Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020, z założeniami LSR, z celami LSR oraz czy operacja spełnia kryteria
wyboru określone w LSR przez LGD. Niezależnie od powyższego zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1570), pomoc na operację przyznawana będzie podmiotowi
spełniającemu warunki określone w § 3 i któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie
przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym’ ’. W związku z
powyższym o pomoc może ubiegać się osoba prawna, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału
znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, w tym kościoły np. parafie lub związki wyznaniowe.
Pomoc na realizację operację w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego jest przyznawana, jeżeli
operacja służyć będzie zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej. Podmiot ubiegający się o
przyznanie pomocy musi mieć na uwadze, iż pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów
kwalifikowalnych uzasadnionych zakresem operacji, niezbędnych do osiągnięcia celu oraz racjonalne,
do których zalicza się koszty wymienione w § 17 ust. 1 rozporządzenia, np. koszty ogólne, koszty
zakupu robót budowlanych lub usług. Ponadto istotne jest aby operacja z powyższego zakresu,
realizowana była zgodnie z celami programu (cel szczegółowy B6 i cele przekrojowe) oraz przyczyniła
się do realizacji celów określonych w LSR.
Czy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

20120 , możliwe jest uzyskanie wsparcia na zagospodarowanie placu przy budynku przedszkola tj.
budowy placu zabaw, siłowni zewnętrznej, ogrodzenia budynku, ławeczek, koszy, a także wjazdu
drogą wewnętrzną na parkingi do 10 miejsc?
Zgodnie z zapisem §2 pkt. 1 ust.6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24
'września 2015r., w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20120
(Dz.U.2015.1570 z późn. zm.), pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie budowy lub
przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub
kulturalnej. Mając na uwadze powyższe zapisy, przedstawiony do realizacji zakres rzeczowy,
dotyczący budowy placu zabaw, siłowni zewnętrznej, ławeczek, koszy, który mógłby zostać
zrealizowany przy budynku przedszkola będzie wpisywał się w zakres pomocy pod warunkiem, że
będzie on ogólnodostępny i niekomercyjny. Wątpliwe wydaje się zakwalifikowanie ogrodzenia
budynku, wjazdu i parkingu ze względu na to, iż zakres ten wiąże się bezpośrednio z
funkcjonowaniem obiektu przedszkola. Przedmiotowy zakres mógłby stanowić koszt kwalifikowalny
gdyby
związany
był
bezpośrednio
z
funkcjonowaniem
placu
zabaw.

Jak gmina stosująca prewspółczynnik przy dokonywaniu częściowych odliczeń VAT, ma określić
kwalifikowalność tego podatku we wniosku o pomoc w zakresie operacji planowanej do
finansowania za pośrednictwem LGD?
Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia, pomoc na operację w zakresie innym niż „podejmowanie
działalności gospodarczej” jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do
których zalicza się koszty podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z
20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.), który z kolei stanowi, że kosztem kwalifikowalnym jest podatek
od towarów i usług, z wyjątkiem podatku, który można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego.
W odniesieniu do sposobu obliczenia VAT przy zastosowaniu prewspółczynnika, przepisy
rozporządzenia LSR nie wprowadzają modyfikacji w tym zakresie w stosunku do zasad i warunków
określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (Dz.U. z 2016 r. poz.
710).
Czy projekt rewitalizacji podwórka osiedlowego na terenie wiejskim można uznać za "przestrzeń
publiczną", kwalifikująca się do dofinansowania w ramach PROWu?
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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

dofinansowaniem może zostać objęta operacja budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Natomiast na podstawie
§ 11 w/w rozporządzenia pomoc na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 6 jest
przyznawana, jeżeli operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej. W związku z
powyższym beneficjent będzie mógł ubiegać się o przyznanie pomocy na projekt budowy lub
przebudowy podwórka osiedlowego, które spełni warunki określone w § 2 ust. 1 pkt 6 i § 11 w/w
rozporządzenia, tj.: będzie ogólnodostępne, niekomercyjne oraz zaspokoi potrzeby społeczności
lokalnej. Natomiast w przypadku projektu rewitalizacji podwórka osiedlowego, do którego dostęp
mają tylko mieszkańcy osiedla trudno zaliczyć do obszaru przestrzeni publicznej zgodnie z definicją
określoną w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
uznać, że służy zaspokojeniu potrzeb nie tylko mieszkańców osiedla, ale również społeczności
lokalnej. Tym samym projekt takiego podwórka nie będzie mógł uzyskać pomocy z PROW 2014-2020.
Czy w ramach realizacji PROW, zgodnie z zakresem „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”, możliwa jest
realizacja operacji polegającej na budowie boisk sportowych, świetlic oraz placów zabaw? Czy w
ramach ww. zakresu możliwe jest wyposażenie istniejącej już świetlicy wiejskiej bez jej budowy lub
przebudowy?
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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 (Dz. U. z
2015 poz. 1570 z późn. zm.) pomoc przyznawana jest na operacje w zakresie budowy lub
przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub
kulturalnej. plac zabaw W stanowisku SW – brak jest informacji o możliwości realizacji operacji
polegającej na budowie placu zabaw. Dlatego wyjaśniam, że tego typu operacja – może zostać objęta
wsparciem w poddziałaniu 19.2 (ogólnodostępna i niekomercyjna infrastruktura rekreacyjna). boisko
sportowe W pierwszej kolejności należy przyjąć, że w przypadku zakwalifikowania boiska sportowego
jako operację objętą wsparciem w poddziałaniu 19.2 – wówczas mogłaby być realizowana w zakresie
budowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej. W związku z tym należałoby
przyjąć, że planowane boisko sportowe będzie obiektem rekreacji. Definicja rekreacji oznacza
„aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu”, „ruchową aktywność w czasie wolnym od pracy,
mającą służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu”, „różnorodne formy aktywności podejmowane poza
obowiązkami codziennego życia dla odpoczynku, rozrywki i rozwoju własnych zainteresowań”.
Wobec tego jeżeli z planowanej operacji będzie wynikało, że obiekt sportowy (boisko) będzie
obiektem sportu i rekreacji, tj. będzie przede wszystkim umożliwiać różne formy aktywnego
wypoczynku lokalnej społeczności, koncertów, festynów, pikników, etc. – taki obiekt mógłby
podlegać wsparciu w poddziałaniu 19.2. Powstały obiekt powinien służyć zaspokajaniu potrzeb
społeczności lokalnej obszaru LSR. Niemniej jednak ostateczna decyzja w sprawie będzie wynikała z
przeprowadzonej oceny złożonego wniosku o przyznanie pomocy. Odnosząc się do drugiej kwestii
dotyczącej możliwości sfinansowania wyposażenia istniejącej już świetlicy wiejskiej, DDD ARiMR
podziela Państwa stanowisko. Wyposażenie świetlicy mogłoby stanowić koszt kwalifikowalny
wyłącznie w przypadku, gdy operacja polegałaby na budowie lub jej przebudowie (koszt wyposażenia
mógłby stanowić element operacji).

Czy koszty opłat celnych i transportu mogą być zaliczone do kosztów kwalifikowalnych?
Koszty opłat celnych i transportu nie mieszczą się w katalogu kosztów kwalifikowalnych
wymienionych w § 17 rozporządzenia 19.2. Jednakże w przypadku, gdy kosztem kwalifikowalnym
będzie zakup np. maszyny, uwarunkowany dodatkowymi czynnikami związanymi, np. warunkami
dostawy (transport do miejsca realizacji operacji) – wówczas koszt zakupu maszyny w którego skład
wchodzi koszt transportu - mógłby stanowić koszt kwalifikowalny, pod warunkiem, że będzie
zasadny, racjonalny i niezbędny do prawidłowej realizacji operacji oraz wybrany zgodnie z zasadami
konkurencyjności stanowiącymi załącznik do umowy o przyznaniu pomocy albo w trybie ustawy
zamówień publicznych (o ile dotyczą).
W ramach kosztów kwalifikowalnych § 17 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia występuje najem lub
dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości? Ponadto w § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia
występuje zakup usług? Czym się różnią te pozycje? Proszę o podanie przykładowych kosztów w
ramach § 17 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 873, z późn. zm.), usługą jest świadczenie
wykonywane przez usługodawcę na własny rachunek, zwykle za wynagrodzeniem w szczególności
usługi budowlane, handlowe oraz usługi świadczone w ramach wykonywanego zawodu. W związku z
tym, usługodawcą jest każdy podmiot, który oferuje lub świadczy usługę, nawet czasowo, na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z kolei zgodnie z art. 659 § 1 K.C przez umowę najmu
wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub
nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Natomiast
zgodnie z art. 693 § 1 K.C przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać
dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a
dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Zatem przykładowo koszt
najmu urządzenia do czyszczenia zabytku (które będzie obsługiwane przez najemcę) będzie kosztem
kwalifikowalnym w rozumieniu w § 17 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia 19.2, natomiast koszt zakupu
usługi czyszczenia zabytku (urządzenie obsługiwane przez usługodawcę) będzie kosztem
kwalifikowalnym w rozumieniu § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia 19.2
Czy możliwa jest realizacja operacji w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej której beneficjentem
operacji będzie osoba prawna - parafia. Operacja będzie dotyczyć przebudowy infrastruktury tj.
przebudowy ogrodzenia wokół obiektu sakralnego (świątyni), jako obiektu kultury chrześcijańskiej.
Przebudowa ogrodzenia jest konieczna ze względu na usuwanie się nasypu, na którym
wybudowana jest świątynia, co powoduje, że ogrodzenie się załamuje i usuwa się kostka położona
na placu wokół świątyni. Przebudowa ogrodzenia będzie połączona ze wzmocnieniem nasypu przez
zabezpieczania cementowe, aby zapewnić trwałość ogrodzenia.
Na wstępie zaznaczam, że DDD ARiMR zgadza się z podejściem przedstawionym przez Samorząd
Województwa. Przepisy rozporządzenia pozwalają na realizację operacji przez parafię (osobę
prawną) w zakresie dotyczącym zachowania dziedzictwa lokalnego, operacji związanej, np. z
zabytkowym kościołem i infrastrukturą mu towarzyszącą. Przy czym należy pamiętać, że
kwalifikowalność operacji może być rozpatrywana wyłącznie w kontekście konkretnej operacji, która
ma swój cel, zakres, a więc możliwość jej realizacji oraz zakresu ponoszonych kosztów, które mogą

zostać uznane za kwalifikowane jest sprawą indywidualną, którą warunkuje szereg obiektywnych
czynników. Dziedzictwo kulturowe społeczności lokalnych i społeczeństw obejmują ̨ wszystkie dobra
stworzone ludzkim talentem, mające obiektywną wartość ́ historyczną i artystyczną. Mogą one mieć
zarówno wymiar materialny, jak i niematerialny. Do zasobów materialnych zalicza się w szczególności
układy urbanistyczne, sieć dróg, zabytkową zabudowę reprezentującą rożne wykształcone
historycznie typy, zespoły form krajobrazu zielonego, wartości archeologiczne, a także zasoby
ruchome (kolekcje, archiwa, zbiory biblioteczne i muzealne). Zasobami niematerialnymi są
historycznie wykształcone więzi i struktury wewnątrz społeczności, historyczne tradycje miejsc i
społeczności, zwyczaje, itd. Jak wyżej wskazano, z zagadnieniem dziedzictwa kulturowego wiąże się
pojęcie zabytku. W świetle ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r.
(Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568) zabytek to nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich część lub zespoły,
będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki
bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość
historyczną, artystyczną lub naukową (art. 3 pkt. 1). Należy więc podkreślić, że zabytek jest tylko
częścią składową materialnego dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnej. realizacja operacji
dotycząca zachowania dziedzictwa lokalnego - prace archeologiczne na cmentarzu Słuszną
wątpliwość wzbudziła u Państwa operacja planowana do realizacji w zakresie dziedzictwa lokalnego
polegająca na pracach archeologicznych na cmentarzu (tu: nie wpisanego do rejestru ani do
ewidencji zabytków). Rozporządzenie jasno wskazuje na zakres zachowania dziedzictwa lokalnego czytaj: jego utrwalenie, utrzymanie, a nie – poszukiwanie, np. zabytków archeologicznych (potencjale
dziedzictwo lokalne). realizacja operacji dotycząca zachowania dziedzictwa lokalnego - wymiana płyt
nagrobkowych na cmentarzu (nie wpisanym do rejestru ani do ewidencji zabytków) Kolejną
wątpliwością poruszoną w Państwa piśmie, jest możliwość realizowania operacji, w zakres której
wchodzi wymiana płyt nagrobkowych na cmentarzu nie wpisanym do rejestru ani do ewidencji
zabytków. Poddając pod rozważenie taki przypadek, po pierwsze należy wziąć pod uwagę fakt, ze
dziedzictwo lokalne to obiekty, które mają znaczenie dla społeczności lokalnej nie tylko zabytkowe,
ale również historyczne – nie będące zabytkami (o czym wspomniano wcześniej). Ponadto należy
wskazać, że zgodnie z Instrukcją Komisji Episkopatu do spraw Sztuki Kościelnej – 1987 (ochrona
cmentarzy):  Grobowce i mogiły opuszczone przez wymarcie krewnych lub spadkobierców,
szczególne zaś zabytkowe i historyczne, winny być otoczone parafialną opieką społeczną. Odnosi się
to także do mogił i nagrobków ludzi związanych z dziejami parafii, regionu, lub kraju, choćby nie były
zabytkami starego drzewostanu, który często stanowi o istotnych walorach estetycznych miejsca i
otaczającego go krajobrazu.  Należy zachować pomniki nagrobne, krzyże, obeliski i inne obiekty o
charakterze zabytkowym i historycznym, znajdujące się w obrębie cmentarzy grzebalnych oraz
przykościelnych.  Nagrobki zabytkowe i historyczne uszkodzone przez czas należy zabezpieczyć
przed dalszym niszczeniem, poddać konserwacji, a następnie otoczyć opieką społeczną parafian lub
ewentualnie nowych użytkowników. Wobec powyższego wymiana płyt nagrobkowych na cmentarzu
stanowiącym dziedzictwo kulturowe (lokalne) mające wartość historyczną (nie wpisanym do rejestru
zabytków) może służyć zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej – i spełniając ten warunek oraz
pozostałe warunki wynikające z rozporządzenia - mogłaby podlegać wsparciu w poddziałaniu 19.2.
Przy czym należy pokreślić, że obowiązek udowodnienia i udokumentowania powyższego spoczywa
na podmiocie ubiegającym się o przyznanie pomocy. Pomoc na realizację operacji w zakresie
zachowania dziedzictwa lokalnego może być przyznana, jeżeli operacja służyć będzie zaspokojeniu
potrzeb społeczności lokalnej. Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy musi mieć na uwadze, że
pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych uzasadnionych zakresem

operacji, niezbędnych do osiągniecia celu oraz racjonalnych. Ponadto operacja musi realizowana być
zgodnie z celami programu oraz przyczyniać się do realizacji celów określonych w LSR.
Czy realizując duży projekt w ramach poddziałania 19.2 budowa i organizacja pracowni z
odtworzeniem warsztatów ginących zawodów) jest możliwość pozyskać dochody z prezentacji,
wykładów, pokazów i wykładów w okresie związania projektem?
Możliwość uzyskania zysku, w ramach realizowanej operacji jest uzależniona od zakresu wsparcia
oraz innych warunków. W zakresach, w których wymagany jest biznesplan {za wyjątkiem
niekomercyjnych inkubatorów) pomoc jest udzielana na produkcyjną/handlową lub usługową
działalność gospodarczą. Jednakże w zakresach, w których jest mowa o tworzeniu ogólnodostępnej i
niekomercyjnej infrastruktury samo brzmienie sugeruje, że są to operacje niekomercyjne. Warto
zaznaczyć, że jednym z załączników do wniosku o przyznanie pomocy jest tabela w której oblicza się
wartość bieżącą netto. Tabela pozwala określić czy operacja nie ma charakteru komercyjnego. W
przypadku, gdy zaktualizowana wartość netto (NPV) operacji jest niższa od 25% wartości całkowitych
kosztów operacji, to operacja nie generuje znacznego dochodu netto. W przypadku, gdy
zaktualizowana wartość netto (NPV) operacji jest równa lub wyższa od 25% wartości całkowitych
kosztów operacji, to operacja generuje znaczny dochód netto. W tym przypadku pomoc na operację
nie może zostać przyznana.
Czy gmina w trakcie realizacji operacji w zakresie niekomercyjnej infrastruktury dofinansowanej za
pośrednictwem LGD może prowadzić równolegle roboty dodatkowe lub uzupełniające, zgodnie z
Prawem zamówień publicznych, które nie zostały uwzględnione we wniosku o pomoc?
Przepisy rozporządzenia nie wprowadzają ograniczeń w zakresie udzielenia dotychczasowemu
wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych lub uzupełniających, w stosunku
do zasad i warunków określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164
Załącznik Nr 11. Czy dla weryfikacji warunku dopuszczenia będą dokumenty w formie oświadczeń z
opisem/uzasadnieniem?
Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia, pomoc jest przyznawana podmiotowi spełniającemu
warunki określone w § 3 i któremu został nadany numer identyfikacyjny (…), jeżeli podmiot ten
wykaże, że: a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji,
którą zamierza realizować, lub b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą
zamierza realizować, lub c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza
realizować, jeżeli jest osoba fizyczną, lub d) wykonuje działalność gospodarczą odpowiednią do
przedmiotu operacji, którą zamierza realizować. Zatem w świetle powołanego przepisu, podmiot
ubiegający się o przyznanie pomocy, zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków określonych w
lit. a-d, poprzez przedstawienie stosownych dokumentów/dowodów potwierdzających ich spełnienie.
W ocenie Agencji, samo złożenie oświadczenia nie stanowi wypełnienia warunku wynikającego z
powołanych powyżej przepisów rozporządzenia.
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