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Informacje podstawowe:

- WoPP wypełniany jedynie w formie elektronicznej

- WoPP w formie dokumentu elektronicznego na 
informatycznym nośniku danych

- Nie jest możliwe złożenie wniosku do podmiotu 
wdrażającego z napisem „wersja robocza”

- rozpoczęcie wypełniania sekcji finansowych wniosku (IV. 
PLAN FINANSOWY OPERACJI oraz VI. OPIS ZADAŃ … ) 
należy rozpocząć od wypełnienia sekcji VII. ZESTAWIENIE 
RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI



Strona tytułowa



Pkt 6.1 wypełnia osoba fizyczna:

- która nie wykonuje działalności 
gospodarczej i nie zamierza jej 
wykonywać

- która w związku z realizacją operacji 
planuje podjąć działalność 
gospodarczą podlegającą rejestracji w 
CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej)

- która w związku z realizacją operacji 
planuje podjąć działalność 
gospodarczą lub rozwija działalność 
gospodarczą polegającą na 
wynajmowaniu pokoi, sprzedaży 
posiłków domowych i świadczeniu w 
gospodarstwach rolnych innych usług 
związanych z pobytem turystów 



Pkt 6.1 wypełnia osoba fizyczna:
- która nie wykonuje działalności gospodarczej 

i nie zamierza jej wykonywać

WYŁĄCZNIE 2 ZAKRESY OPERACJI

 rozwijania aktywności 

społeczności lokalnej przez 

promocję i organizację 

lokalnej twórczości 

kulturalnej lub aktywnego 

trybu życia, z wyłączeniem 

remontu i budowy 

budynków mieszkalnych 

 promowania, zachowania 

lub oznakowania lokalnego 

dziedzictwa kulturowego i 

historycznego przez 

kultywowanie: 

- miejscowych tradycji, 

obrzędów i zwyczajów, 

- języka regionalnego i gwary, 

- tradycyjnych zawodów i 

rzemiosła 

15.2.1 15.5.3



RODZAJ I ZAKRES OPERACJI

WINNE BYĆ ZGODNE Z CELAMI PROW

W przypadku braku 
spójności z pkt 4.5 i 4.5.1
należy załączyć stosowne 
dokumenty potwierdzające 
doradztwo na rzecz 
Wnioskodawcy



W przypadku, gdy operacja realizowana jest na nieruchomości: 

 nieoznaczonej nazwą ulicy i numerem - w tym polu należy 
umieścić numer/numery działek ewidencyjnych wraz z 
numerem/numerami obrębu ewidencyjnego nieruchomości, na 
której realizowana będzie operacja, 

 nieoznaczonej jeszcze numerem domu/lokalu, znajdującej się w 
miejscowości, która nie posiada ulic – w polu tym należy umieścić 
numer/numery działek ewidencyjnych wraz z numerem/numerami 
obrębu ewidencyjnego nieruchomości, 

 oznaczonej ulicą, ale nie mającej nadanego numeru domu – w polu 
tym należy wpisać nazwę ulicy oraz numer/numery działki (wraz z 
numerem/numerami obrębu ewidencyjnego nieruchomości). 



Pkt 15. Zakres operacji:

 Dopuszcza się zaznaczenie kilku zakresów operacji z tym, że muszą być ze sobą 
racjonalnie powiązane i prowadzić do osiągnięcia celu wskazanego we wniosku. 

 Planując realizację małego projektu należy mieć na uwadze, że mały projekt powinien 
stanowić zamkniętą całość 

 Możliwe jest złożenie w ramach naboru dwóch wniosków dotyczących tej samej 
działalności, jeżeli służą one realizacji innych celów 

 Zakres operacji musi wskazywać na związek z zakresem działalności Wnioskodawcy
określonym w dokumentach konstytuujących jego działalność, np. odpisie z KRS, 
umowie, statucie 

 W przypadku realizacji operacji polegających na organizacji przedsięwzięć 
edukacyjnych, organizacji imprez, itp. należy mieć na uwadze, że operacje te muszą 
mieć charakter otwarty 



Wersja 5 z

Wersja 6 z



Jeżeli Wnioskodawca nie ma 
możliwości podania numeru 
umowy/ wniosku o przyznanie 
pomocy, należy wpisać daty i 
miejsca złożenia wniosków oraz 
podać kwoty wnioskowanej 
pomocy 

Planowany termin złożenia 
wniosku o płatność 

Wypełniane 
automatycznie

BEZ LIMITU !

Kwota pomocy nie może być 
wyższa niż suma 
całkowitych kosztów 
kwalifikowalnych 
pomniejszonych o wartość 
wkładu niepieniężnego



automatycznie

Zaliczka nie może być wypłacona 
odnośnie kosztów kwalifikowalnych 
(w części dotyczącej inwestycji), które 
zostały już poniesione. 

Wnioskowana kwota zaliczki nie może 
przekroczyć 50% Wnioskowanej kwoty 
pomocy przypadającej na koszty 
kwalifikowalne operacji w części 
dotyczącej inwestycji 



Bez zmian

Kolumna jest obowiązkowo wypełniana 
jedynie w przypadku, gdy 
Wnioskodawca ubiega się o zaliczkę 

automatycznie automatycznie



Bez zmian



Sekcja VIII- częściowo wypełniana automatycznie



 Dokument wymagany w przypadku, gdy o wsparcie na realizację małego projektu ubiega się 
podmiot gospodarczy w związku z prowadzoną działalnością

 dotyczy wszystkich kategorii podmiotów zaangażowanych w działalność gospodarczą, niezależnie 
od ich formy prawnej oraz źródeł finansowania

 o zakwalifikowaniu podmiotu do danej kategorii przesądza charakter i rodzaj czynności faktycznie 
podejmowanych przez ten podmiot w obrocie gospodarczym, czyli to czy dany podmiot oferuje 
towary i usługi na określonym rynku, w konsekwencji stwarzając potencjalną lub rzeczywistą 
konkurencję dla innych uczestników tego rynku 

 dokument przedstawia również Wnioskodawca będący osobą fizyczną, który w związku z 
realizacją operacji planuje podjąć działalność gospodarczą. 



Brak załącznika 17c

 Jeżeli Wnioskodawca nie wypełnił 
załącznika 17a albo 17b, oraz nie 
wypełnił kolumny 6 Zestawienia 
rzeczowo – finansowego operacji we 
wniosku oznacza to, że nie ubiega 
się o zaliczenie podatku VAT do 
kosztów kwalifikowalnych 

Było: Zaświadczenie wydane przez Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków

 Jeśli księga wieczysta nieruchomości jest 
prowadzona w ogólnodostępnej bazie danych 
w systemie informatycznym, to Wnioskodawca 
nie jest zobowiązany do załączenia wraz z 
wnioskiem o przyznanie pomocy wydruków z 
tych baz danych

 Pomimo, iż Wnioskodawca nie ma obowiązku 
załączania ww. wydruku, to przy załączniku 
Dokument potwierdzający tytuł prawny (…) 
zaznacza TAK oraz wpisuje 1



Było: „usług turystycznych”



Wyprzedzające finansowanie:

- Nowy załącznik do WoPP wpisywany w części „D inne załączniki”

 Załącznik należy wydrukować oraz 
ręcznie wpisać wnioskowaną kwotę 
wyprzedzającego finansowania 

 Kwota wyprzedzającego finansowanie 
nie może przekroczyć 20% 
wnioskowanej kwoty pomocy 

 Kwota wyprzedzającego finansowania 
zostanie wypłacona na podstawie 
umowy przyznania pomocy 

 Warunkiem wypłaty wyprzedzającego 
finansowania jest ustanowienie 
dodatkowego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w postaci weksla 
niezupełnego (in blanco) wraz z 
deklaracją wekslową 



DZIĘKUJE ZA UWAGĘ


