
Zasady przyznawania pomocy w ramach działania 

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- małe projekty-

omówienie zakresu małych projektów, kosztów 

kwalifikowalnych, beneficjentów pomocy, poziomu 

dofinansowania w kontekście zmian wprowadzonych przez 

ostatnią nowelizację rozporządzenia MRiRW 

z dnia 9 marca 2012r.

Racibórz, 29.11.2012 r.



Beneficjenci pomocy małych projektów:

1) osoba fizyczna, która jest:

a) obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b) pełnoletnia,

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym lokalna strategia rozwoju, 

zwana dalej „LSR”, lub wykonuje działalność gospodarczą na tym obszarze

2) osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę na 

obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, z wyłączeniem 

województwa

Zgodnie z formularzem wniosku:

-Osoba fizyczna/osoba fizyczna planująca podjąć działalność gospodarczą

-Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

-Organizacja pozarządowa 

-Jednostka organizacyjna związku wyznaniowego i kościoła 

-Jednostka samorządu terytorialnego z wyłączeniem województwa

-Inny podmiot 



Zakres małych projektów:

 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 



15.1.1 udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu

napędzanych mechanicznie,

15.1.2 organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze

edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR innych

niż realizowane

w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7

marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług

określonego przedsiębiorcy,

15.1.3 organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych

lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów,

15.1.4 zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów

drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich;

15.1 Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na 

obszarze objętym LSR przez:

15.1.1 udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu

napędzanych mechanicznie,

15.1.2 organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze

edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR innych

niż realizowane w ramach działania „szkolenia zawodowe dla osób

zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”, oraz z wyłączeniem szkoleń

połączonych z promocją towarów lub usług określonego przedsiębiorcy,

15.1.3 organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych

lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów,

15.1.4 zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów

drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich;

Zgodnie z definicją obszaru przestrzeni publicznej



15.2 Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez:

15.2.1 promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej

lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków 

mieszkalnych,

15.2.2 promocję lokalnej przedsiębiorczości 

nie natomiast lokalnego przedsiębiorcy

15.2.3 remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących

świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję oraz 

zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów

Z wnioskiem o płatność należy dołączyć m. in. regulamin świetlicy wiejskiej

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zwykły remont obiektów 

budowlanych, jako inwestycja odtworzeniowa, nawet jeżeli zastosowano 

inne materiały budowlane, nie może być kosztem kwalifikowalnym 

- Wykluczenie nie obejmuje kosztów remontu dotyczących inwestycji 

związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa 

kulturowego



15.3 Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym

LSR przez:

15.3.1 utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji

turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych 

związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR,

przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i 

promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR

15.3.2 budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, 

zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje 

turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz

bazy gastronomicznej

15.4 Promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub 

oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i 

przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi 

formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000



15.5 Promowanie, zachowanie lub oznakowanie lokalnego dziedzictwa 

kulturowego i historycznego przez:

15.5.1 odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów 

wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, z wyłączeniem 

budynków mieszkalnych

15.5.2 remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów  pełniących 

ich funkcje

15.5.3 kultywowanie: miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka regionalnego 

i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła

15.5.4 prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR innych niż realizowane w 

ramach działania „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania”

15.5.5 promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego

15.5.6 urządzanie miejsc pamięci związanych z wydarzeniem historycznym, w tym 

przez budowę, odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie 

obiektów budowlanych i zagospodarowanie terenu wokół nich



15.6 Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i 

usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub 

lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, zwanych dalej 

„produktami lub usługami lokalnymi”, albo podnoszenie jakości takich produktów lub 

usług przez:

15.6.1 udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych

15.6.2 promocję produktów lub usług lokalnych

15.6.3 uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości innych niż realizowane 

w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”

15.6.4 budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych 

wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych

15.6.5 budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych 

wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych

15.6.6 badanie rynku produktów lub usług lokalnych

15.7 Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia 

warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na 

wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej 



Koszty kwalifikowalne:

- W przypadku podpisania umowy po dniu złożenia WoPP, 

- Ko poniesione nie wcześniej niż 1 stycznia 2007r

- W przypadku zadań inwestycyjnych, koszty poniesione poza obszarem LSR nie są kosztami 

kwalifikowalnymi

1) ogólne obejmujące koszty:

a) przygotowania dokumentacji technicznej małego projektu,

b) opłat za patenty, licencje lub wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych,

c) opłat notarialnych, skarbowych lub sądowych,

d) sprawowania nadzoru autorskiego lub inwestorskiego

2) zakupu materiałów lub przedmiotów

3) zakupu usług lub robót budowlanych

4) najmu, dzierżawy lub zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, z 

wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie, z tym że w przypadku części małego 

projektu, która nie obejmuje inwestycji, koszty zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń 

lub maszyn podlegają refundacji wyłącznie, gdy nie przekraczają kosztów ich najmu lub dzierżawy

Limit= 10% pozostałych kosztów 

kwalifikowalnych pomniejszonych o wartość 
wkładu niepieniężnego

Wartość wkładu niepieniężnego obejmującą wartość:
a) pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie

b) udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętu lub surowców 

bez limitu

Podatek od towarów i usług (VAT)

- Uzasadnione zakresem realizacji małego projektu

- Niezbędne do osiągnięcia celu

- Racjonalne 



Poziom dofinansowania:

-100 tyś zł na beneficjenta w okresie realizacji PROW 2007-2013

-Max. 25 tyś zł na jeden mały projekt

-Poziom dofinansowania wynosi 80 % kosztów kwalifikowalnych małych 

projektów poniesionych przez beneficjenta

Kwota pomocy nie może być wyższa 

niż suma całkowitych kosztów kwalifikowalnych 

pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego

W przypadku gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów 

kwalifikowalnych:

1) nie zostało uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo

2) do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu 

rachunkowego 

- koszty podlegające refundacji zostają pomniejszonej o 10 %.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


