L.p. Pytanie/wątpliwość
INNE:
1.
Czy ministerstwo czy LGD ma stworzyć demarkacje pomiędzy
wsparciem przedsiębiorczości w ramach PROW Leader, a 7 osią
priorytetową RPO K-P?
2.
Jak należy interpretować zapis dotyczący 30% wydatkowania środków
w ramach grup defaworyzowanych na koniec 2018r.?
3.
Czy LGD opracowująca LSR po przeprowadzeniu wewnętrznej oceny
oddziaływania na środowisko zgodnie z Poradnikiem dla Lokalnych
Grup Działania w zakresie opracowania Lokalnych Strategii Rozwoju
zawrze informację o przeprowadzeniu analizy jej zapisów pod kątem
spełnienia kryteriów kwalifikujących do przedmiotowej oceny, a z jej
wyników okaże się, że LGD nie jest zobowiązana do przeprowadzenia
oceny to czy musi to stanowisko uzgodnić z właściwym organem tj.
Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska? Naszym zdaniem z
kryteriów oceny nie wynika taka konieczność.

4.

Jak projektować kryteria wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2?

Odpowiedź/stanowisko MRiRW
Stworzenie takiej linii demarkacyjnej na poziomie IZ nie jest możliwe. Tym
samym z zadaniem tym będą musiały się zmierzyć LGD.
Przez wydatkowane środki należy rozumieć pomoc wypłacone przez agencje
płatnicza na rzecz beneficjentów.
Rozstrzygające w tym zakresie są zapisy art. 46 i 47 ustawy z dnia 3

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze
zm.). Zgodnie z nimi przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko obowiązkowo wymagają projekty LSR,
których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na
obszar Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną
obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony. W przypadku
pozostałych strategii przeprowadzenie takiej oceny jest wymagane,
jeżeli w uzgodnieniu z właściwym organem, o którym mowa w art.
57 tej ustawy, organ opracowujący projekt dokumentu stwierdzi,
że wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub że realizacja
postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące
oddziaływanie na środowisko.
W procesie projektowania zestawów kryteriów wyboru operacji w ramach
podziałania 19.2 należy mieć na uwadze w szczególności brzmienie PROW
2014-2020, zgodnie z którym w ramach przeprowadzonych naborów
wniosków premiowane przez LGD będą operacje spełniające w
szczególności jedno lub kilka z wymienionych kryteriów:
innowacyjne,
przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie
środowiska lub klimatu,
generujące miejsca pracy,

realizowane przez podmioty zakładające działalność, której
podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne (lokalny produkt
rolny – wytwarzany na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju),
ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych ze
względu na dostęp do rynku pracy, określonych w LSR.
Mając powyższe na uwadze LGD może ustanowić różne kryteria wyboru
operacji najbardziej adekwatne do charakteru planowanego do
przeprowadzania naboru wniosków o przyznanie pomocy, jednakże w danym
naborze będzie musiało być zastosowane co najmniej jedno z ww. kryteriów.
Ponadto, zgodnie z PROW 2014-2020, w przypadku konkursów na realizację
operacji z zakresu zakładania działalności gospodarczej, rozwijania
przedsiębiorczości oraz dywersyfikacji źródeł dochodu obowiązkowe jest
stosowanie kryterium odnoszącego się do tworzenia nowych miejsc pracy.
Dodatkowe punkty należy przyznać operacjom zakładającym utworzenie
większej liczby miejsc pracy niż zakładane minimum .
W przypadku operacji w zakresie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej,
kulturalnej lub drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie
włączenia społecznego, LGD przewidzi w kryteriach wyboru preferencje dla
operacji realizowanych w miejscowościach zamieszkanych przez mniej niż 5
tys. mieszkańców.
5.

Jak w praktyce ma wyglądać wskazanie w LSR zakresu pokrywającego Z uwagi na chęć zapewnienia szerokiego katalogu możliwych do realizacji
się z działaniem „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach zakresów w ramach LSR cześć tego zakresu pokrywa się z działaniem
wiejskich?
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, zwanych dalej
„Podstawowymi usługami”:
Do takich zakresów należą:
- drogi lokalne jednak w przypadku LEADER'a ograniczają się one (zgodnie
z zaopiniowaną pozytywnie przez Komitet Monitorujących PROW 20142020 zmianą do Programu) do dróg prowadzących bezpośrednio do obiektów
użyteczności publicznej, w których świadczone są usługi społeczne,
zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej z
siecią dróg publicznych oraz drogi skracające dystans lub czas dojazdu do
obiektów, o których mowa powyżej;
- operacje z zakresu inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne - z tym
że w przypadku „Podstawowych usług” pomoc ogranicza się jedynie do gmin

i instytucji kultury, dla której organizatorem jest jst;
- operacje z zakresu ochrony zabytków i budownictwa tradycyjnego - z tym
że w przypadku „Podstawowych usług” pomoc ogranicza się jedynie do gmin
i instytucji kultury dla której organizatorem jest jst;
- natomiast inwestycje w infrastrukturę turystyczną czy rekreacyjną
przewidywane są przede wszystkim w ramach LSR, ponieważ pomoc na
kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach działania Podstawowe usługi
jest ukierunkowana na poprawę ładu przestrzennego (układu
urbanistycznego), co nie jest bezpośrednio związane z rozwojem turystyki i
rekreacji.
Ponadto z uwagi na to, że w działaniu Podstawowe usługi katalog
beneficjentów jest ograniczony do gmin i instytucji kultury dla których
organizatorem jest jst, wyznaczenie linii demarkacyjnej można oprzeć o
kategorię beneficjenta (w LSR pomocą objąć pozostałe podmioty).
Podsumowując, nakładający się zakres wsparcia nie jest bardzo szeroki i
ustanowienie pewnego rodzaju demarkacji nie powinno nastręczać
większych trudności.

L.p. Pytanie/wątpliwość
Odpowiedź/stanowisko MRiRW
INTENSYWNOŚĆ POMOCY DLA JSFP/ USTALANIE PRZEZ LGD KWOTY WSPARCIA
1.
LGD zapisuje w strategii, że chciałoby wydać 2 mln zł np. na Intensywność pomocy dla jsfp jest ściśle określona w PROW 2014-2020 na
budowanie świetlic, określając wskaźnik produktu – 10 świetlic. poziomie 63,63% kosztów kwalifikowalnych i nie może ulegać
Maksymalną kwotę dofinansowania dla projektu/ gminy określa (i odchyleniom. W związku z tym wnioskodawca musi planować realizację
uzasadnia w LSR) na poziomie 200 tys zł.
operacji z uwzględnieniem tego ograniczenia. W przypadku poddziałania
Zgodnie ze stanowiskiem MRiRW, przekazanym na spotkaniu z SW - 19.2 jest to dość łatwe do zaplanowania ze względu na to, że w przypadku
intensywność pomocy dla jsfp musi zawsze wynosić 63,63%.
jsfp nie ma określonego przepisem prawa limitu na operację. LGD planując
Co w sytuacji, w której kwota kosztów kwalifikowalnych wniosku maksymalne stawki dofinansowania na operację w LSR również powinny
wynosi np. 400 tys. zł?
wziąć pod uwagę powyższe ograniczenia.

L.p. Pytanie/wątpliwość
KRYTERIA OCENY LSR:
1.
Czy doświadczenie pracownika przebywającego na urlopie
macierzyńskim będzie punktowane w ramach kryterium nr 3?
2.
Czy Lokalna Grupa Działania, która skorzystała ze środków Osi 4 PO
RYBY 2007-2013 (Lokalna Grupa Działania i Lokalna Grupa Rybacka to
dwa odrębne podmioty) otrzyma punkty w ramach kryterium 6.1 b?
3.
W kryteriach wyboru LGD – kryterium „Stopień zgodności LSR z celami
określonymi w realizowanych programach” jest mowa o tym, że cele i
przedsięwzięcia LSR są zgodne z celami przekrojowymi PROW oraz, że
„kryteria wyboru oraz wskaźniki LSR zapewniają bezpośrednie
osiągnięcie wskaźników określonych dla tych celów” – o jakich
wskaźnikach mówi to kryterium - czy chodzi tutaj o wskaźniki wskazane
w „ZAŁĄCZNIKU NR 1 LISTA OBSZARÓW TEMATYCZNYCH I
WSKAŹNIKÓW DLA PROW 2014-2020”?
4.
PARTYCYPACJA W związku z przekazanymi do MRiRW uwagami i
komentarzami dotyczacymi odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 15 z
części „Wątpliwości odnośnie kryteriów wyboru”, MRiRW przedstawia
dodatkowe
wyjaśnienia
odnośnie
metod
partycypacyjnych
wykorzystywanych w trakcie prac nad LSR.

5.

Czy zatrudnienie co najmniej

Odpowiedź/stanowisko MRiRW
TAK
NIE, nie są punktowane żadne operacje realizowane przez LGD/LGR ze
środków osi 4 PO Ryby lub osi 4 Leader.
NIE, chodzi o wskaźniki określone w LSR, załącznik podaje jedynie
wskaźniki, które należy uwzględnić w LSR w przypadku realizowania
operacji w danym zakresie, nie jest to zamknięty katalog wskaźników
koniecznych do określenia w LSR.

W pierwszej kolejności zauważyć należy, iż Poradnik dla LGD wskazuje
Bazę dobrych praktyk partycypacji prowadzoną w ramach projektu
„Decydujmy razem”, jako źródło narzędzi, metod i technik, które „służyć
mogą do prowadzenia działań partycypacyjnych na poszczególnych
etapach prac nad strategią”. Co więcej bazę tę określa się, jako pomocną
przy wyborze właściwych metod współpracy z mieszkańcami i
podmiotami działającymi na obszarze objętym LSR, co oznacza, iż nie
stanowi ona ani jedynego ani też zamkniętego katalogu przedmiotowych
metod.

Niezależnie od powyższego, MRiRW rekomenduje korzystanie z ww.
bazy, jako z rzetelnego i zweryfikowanego źródła metod, których
partycypacyjny charakter nie budzi wątpliwości.
Nie ma przeszkód, aby w pracach nad LSR posiłkować się także innymi,
wybranymi przez grupy metodami. Niemniej jednak, aby uniknąć
jakichkolwiek wątpliwości przy ocenie LSR odnośnie partycypacyjnego
charakteru tych metod należałoby w strategii zawrzeć ich krótki opis
wskazujący, w jaki sposób metoda ta przyczyniła się do zaktywizowania
lokalnej społeczności do udziału w opracowywaniu LSR.
50% pracowników posiadających Oceniając LSR pod kątem spełnienia powyższego kryterium w wysokim

doświadczenie dotyczy stanu na dzień składania wniosku o wybór LSR
czy odnosi się do stanu docelowego wynikającego z opisów stanowisk?
Czy za spełnione można uznać to kryterium w przypadku gdy pracownicy
są zatrudnieni przez fundację, która jest członkiem stowarzyszenia
ubiegającego się o wybór? (kryterium 3: „Wiedza i doświadczenie osób
zaangażowanych w opracowanie i realizację LSR oraz standardy wiedzy i
kompetencji określone dla LGD”)

6.

Jak policzyć procent wykorzystania środków w okresie 2007-2013 w
przypadku gdy nowa LSR obejmuje również gminy z innych LSR?

7.

Ile wynosi średnia liczba mieszkańców objętych LSR w latach 2007-2013,
względem której będzie oceniane kryterium? (pkt 1.1.3 kryteriów wyboru)

8.

O jaki budżet LSR chodzi w kolumnie 4 załącznika nr 17 do wniosku o
wybór LSR?

stopniu, komisja ds. wyboru LSR zweryfikuje m.in. czy z
przedstawionego opisu wynika, że co najmniej 50% pracowników
zatrudnionych w biurze LGD posiada doświadczenie i niezbędną wiedzę
do wdrażania i aktualizacji dokumentów strategicznych o zasięgu
regionalnym/lokalnym.
Wskazane powyżej 50% odnieść należy do osób zatrudnionych (w ramach
umowy o pracę) w biurze LGD (a nie osób zatrudnionych przez członków
tej LGD), która złożyła wniosek o wybór LSR, na dzień złożenia tego
wniosku.
W pytaniu zapewne chodzi o kryterium 6.1 „Doświadczenie LGD lub
podmiotu wchodzącego w skład LGD, a będącego odrębnych LGD lub
LGR w okresie 2007-2013”
Badając kryterium bierze się pod uwagę całą umowę ramową (LSR) lub
całe umowy ramowe. Niezależnie od tego czy są różnice w obszarze
pomiędzy starym a nowym okresem. Kryterium dotyczy doświadczenia
LGD lub podmiotu wchodzącego w skład LGD, a nie doświadczenie
obszaru.
Liczba mieszkańców obszaru realizacji LSR (nowej LSR) powinna być
według stanu na 31.12.2013 r. (zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy o RLKS).
Natomiast do ustalenia średniej liczby mieszkańców objętych
LSR/LSROR w latach 2007-2013 w województwie, w którym LSR ubiega
się o wybór należy wziąć dane, które były brane pod uwagę przy
zawieraniu umów "ramowych" zarówno w ramach PROW 2007-2013 jak i
PO RYBY 2007-2013 i ustalaniu wysokości budżetów w ramach
LSR/LSROR (2007-2013), a więc dane z zawartych umów ramowych w
tych dwóch programach z perspektywy 2007-2013.
W średniej liczbie mieszkańców należy uwzględnić wszystkie LSR i
LSROR, które były realizowane w perspektywie 2007-2013, a liczbę
ludności według stanu na 31.12.2013 r. należy brać z umów ramowych
(zarówno „wiejskich” jak i „rybackich”) uwzględniając ewentualne aneksy
rozszerzające obszar objęty LSR. Dotyczy to także LSR, których realizacja
została przerwana – rozwiązana umowa ramowa.
Mając na uwadze treść kolumny 3 i kolumny 5 budżet wskazany w
kolumnie 4 powinien dotyczyć operacji realizowanych przez
beneficjentów innych niż LGD a więc w przypadku PROW 2007-2013

9.

Czy metodą partycypacyjną może być
kontaktowo/doradczego w ramach biura LGD?

powołanie

budżet przeznaczony na działanie 413. Nie należy do tego budżetu wliczać
kwot dotyczących realizacji projektów współpracy czy związanych z
kosztami bieżącymi i aktywizacją.
punktu Patrz odpowiedź na pyt. 5

L.p. Pytanie/wątpliwość
KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW/ WNIOSKODAWCÓW:
1.
Czy możliwe jest podnoszenie kompetencji pracownika firmy
wnioskodawcy nowozatrudnionego w wyniku realizacji operacji
współfinansowanej ze środków LGD? (zakres § 2 ust.1 pkt.2d)
2.
Czy możliwe jest podnoszenie kompetencji pracownika firmy
wnioskodawcy wcześniej pracującego w tej firmie? (zakres § 2 ust.1
pkt.2d)
3.

4.

5.

6.

Odpowiedź/stanowisko MRiRW
Tak.

Tak, jeżeli jest to niezbędne do realizacji np. przy realizacji operacji
polegającej na zakupie 2 nowoczesnych maszyn (przy dotychczasowym
zatrudnieniu jednego operatora, który obsługiwał inny model tej maszyny)
jest nie tylko uzasadnione, lecz niezbędne do realizacji operacji.
Czy kursy/ „podnoszenie kompetencji” muszą być ściśle związane z Tak, zakres zadania z zakresu podnoszenia kwalifikacji musi być ściśle
charakterem działalności gospodarczej o wsparcie której ubiega się powiązany z realizacją pozostałych zadań.
wnioskodawca (np. projekt „inwestycyjny” dotyczyłby branży
gastronomicznej a kurs – prawa jazdy na samochody ciężarowe”)?
(zakres § 2 ust.1 pkt.2d)
Czy w ramach zakresu określonego w § 2 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia W zakresie pomocy określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia nie
można składać wnioski z zakresu przedsiębiorczości (np. szkolenia z przewiduje się wspierania przedsięwzięć edukacyjnych ukierunkowanych
zakresu prowadzenia księgowości w firmach)? Czy tez możliwość na wspieranie działalności gospodarczej.
podnoszenia kompetencji związana jest nierozerwalnie i może być
realizowana wyłącznie łącznie z projektem o którym mowa w § 2 ust.1
pkt.2 lit. a-c?
Jeśli tak, czy o wsparcie takie mogą się ubiegać się podmioty nie będące Formalnego zakazu nie ma, jednakże trudno jest wskazać przykłady
podmiotami gospodarczymi? (zakres § 2 ust.1 pkt.1)
operacji, które mogłyby być realizowane przez przedsiębiorców, a nie
służyłyby rozwojowi prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.
Czy wsparcie na wzmocnienie kapitału społecznego może obejmować Udzielenie odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytania jest uzależnione od
operacje polegające na warsztatach, aktywizacji społeczności, integracji tego, czy wykonanie operacji w tych zakresach przyczyni się w sposób
lub rekreacji?
wymierny na realizację celów LSR (przyczyni się do osiągnięcia
wskaźników przypisanych do danego celu LSR). Jeżeli celem LSR jest
poprawa stanu środowiska lub poprawa zdrowia mieszkańców obszaru
objętego LSR to prawdopodobnie operacje polegające na przekazaniu
wiedzy dotyczącej ochrony środowiska, zdrowego trybu życia będą
uzasadnione. Tym niemniej efekt ich realizacji będzie musiał być możliwy
do zmierzenia, przez np. stwierdzenie zwiększenia liczby gospodarstw
domowych korzystających z energii odnawialnej, liczby osób
korzystających ustawicznie z infrastruktury rekreacyjnej itp. Mając
powyższe na uwadze organizacja operacji polegającej na szeroko pojętej

7.

integracji, rekreacji lub szkoleń w zakresach tematycznych niezwiązanych
ściśle z celami LSR jest ograniczona.
W jakich przypadkach podatek VAT dla jst może być kwalifikowalny?
Koszty kwalifikowalne zostały określone w § 17 rozporządzenia Ministra
Czy w przypadku uznania przez jst Vat-u za koszt kwalifikowalny Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie
konieczna będzie w tym zakresie interpretacja indywidualna Izby szczegółowych warunków przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej
Skarbowej?
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 r. poz.
1570). Koszt podatku od towarów i usług (VAT) jest kosztem
kwalifikowalnym, zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr
1303/2013, tzn. jest kosztem kwalifikowalnym, z wyjątkiem podatku, który
można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT.
Powyższe oznacza, że w wielu przypadkach będzie konieczne uzyskanie
interpretacji indywidualnej.

L.p. Pytanie/wątpliwość
Odpowiedź/stanowisko MRiRW
KWESTIE RYBACKIE:
1.
Czy jest możliwe, żeby z IRŚ otrzymać informację (chociaż zbiorowe) o Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem przekazywanie i udostępnianie
zatrudnionych rybakach, wielkość jednostek połowowych?
danych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o
statystyce publicznej (Dz.U. z 2012 r. , poz. 591 z późn. zm.). W myśl art.
38 ww. ustawy:
„1. Nie mogą być publikowane ani udostępniane dane jednostkowe
uzyskane w badaniach statystycznych statystyki publicznej.
2. Nie mogą być publikowane ani udostępniane uzyskane w badaniach
statystycznych statystyki publicznej informacje statystyczne możliwe do
powiązania i zidentyfikowania ich z konkretną osobą oraz dane
indywidualne, charakteryzujące wyniki ekonomiczne działalności
podmiotów gospodarki narodowej prowadzących działalność gospodarczą,
w szczególności jeżeli na daną agregację składa się mniej niż trzy podmioty
lub udział jednego podmiotu w określonym zestawieniu jest większy niż
trzy czwarte całości...”.
W związku z powyższym Instytut Rybactwa Śródlądowego oraz Morski
Instytut Rybacki jest zobowiązany do udostępniania (z zachowaniem
przepisów ww. ustawy) zbiorczych zestawień danych dot. wielkości
produkcji, wartości zarybienia oraz wysokości zatrudnienia.
2.
Czy w ramach projektów współpracy finansowanych z EFMR mogą być W projektowanym rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków i
realizowane projekty infrastrukturalne?
trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy na realizację operacji w
ramach priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”,
objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020 nie ma
zapisów zakazujących bądź jakiegokolwiek ograniczenia co do projektów
infrastrukturalnych w ramach współpracy.
3.
Pierwszy wiersz tabeli Załącznika nr 2 do umowy ramowej mylnie Załącznik nr 2 ma zastosowanie również do EFRM, w związku z tym w
wskazuje iż należy go wypełnić dla poddziałania „Wsparcia na harmonogramie należy uwzględnić całość wsparcia, o którym mowa w art.
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia 1303/2013.
przez społeczność” który jest związany z realizacją PROW 2014-2020.
W związku z powyższym wątpliwości podlega kwestia jak należy
wypełnić harmonogram w przypadku finansowania operacji z EFMR w
ramach PO „Rybactwo i Morze”, biorąc pod uwagę fakt, iż ustawa z
dnia 10 lipca 2015 r.
o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego

z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego nie
wymienia takiego poddziałania

L.p. Pytanie/wątpliwość
MIEJSCA PRACY:
1.
Jak należy definiować pojęcie „utrzymania miejsca pracy”? W jaki
sposób wnioskodawca ma udowodnić utrzymanie miejsc pracy?

2.

3.

4.

Odpowiedź/stanowisko MRiRW

Jako zachowane stanowisko pracy tj. na tym stanowisku była i jest
zatrudniona osoba (niekoniecznie przez cały okres ta sama) pobierająca
wynagrodzenie. Potwierdzeniem jest składana deklaracja ZUS. Istotne jest
jednak to, że w ramach operacji jedynie w przypadku inkubatora oraz
współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi wynagrodzenie jest
kosztem kwalifikowalnym.
Czy jeśli o wsparcie ubiega się przedsiębiorca zatrudniający 8 osób TAK. Należy również zwrócić uwagę, że w przypadku rozwijania
realizacja projektu powinna pozwolić na „utrzymanie” miejsc pracy co przedsiębiorczości nie wystarczy utrzymanie miejsc pracy, musi zostać
najmniej tych 8 osób?
stworzone przynajmniej jedno nowe miejsce pracy.
Jak należy liczyć utrzymywane/ tworzone miejsca pracy w kontekście TAK
budżetu LSR? W przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne – jak w
zakresach „merytorycznych”?
Czy w ramach przedsięwzięcia LSR, w którym założono tworzenie Formalnie nie ma takiego obowiązku, ale ważne jest aby zostały utworzone
miejsc pracy liczące się do 50% budżetu strategii przeznaczonego na deklarowane miejsca pracy w ilości wystarczającej do osiągnięcia
miejsca pracy, każdy projekt musi generować miejsce pracy stworzone wskaźników przypisanych do tego przedsięwzięcia. Nie bez znaczenia są
na pełny etat - czy może to być część etatu?
także objęte tym przedsięwzięciem zakresy pomocy, których realizacja jest
konieczna do zrealizowania tego przedsięwzięcia. Może się tak zdarzyć, że
przedsięwzięcie będzie obejmowało różne zakresy np. przedsięwzięcie
polegające na zagospodarowaniu jeziora, będzie obejmowało inwestycje w
ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną lub kulturalną (np.
centrum edukacji ekologicznej, świetlica środowiskowa, amfiteatr, GOK,
plaża z pomostem i mariną), budowę odcinaka drogi dojazdowej do tego
miejsca, budowę obiektów, w których świadczone będą usługi turystyczne,
w tym noclegowe, gastronomiczne, rehabilitacyjne, wypożyczalnie sprzętu
sportowego, itp. W takim przypadku narzucenie obowiązku utworzenia
miejsc pracy w ramach każdej operacji nie znajduje uzasadnienia. Przez
osiągnięcie zakładanego wskaźnika należy rozumieć utworzenie miejsca
pracy, na którym osoba zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę
lub spółdzielczej umowy o pracę. Ponadto wymiar tego zatrudnienia w
przeliczeniu średniorocznym będzie odpowiadał pełnym etatom – możliwe
jest zatrudnienie kilku osób w niepełnym wymiarze, ale osiągniecie
wskaźników będzie weryfikowane z uwzględnieniem pełnych etatów.
Analogicznie jest w przypadku zatrudnienia osób w ramach działalności

5.

6.

sezonowej – badane będzie zatrudnienie średnioroczne. Warunek ten może
też być spełniony przez podjecie działalności gospodarczej w ramach premii
(samozatrudnienie).
Czy nowoutworzone miejsca pracy w ramach danego przedsięwzięcia Zgodnie z PROW 2014-2020 utworzenie miejsc pracy jest wskaźnikiem
powinny być wykazane w postaci wskaźnika produktu czy wskaźnika rezultatu. Wskaźnikiem produktu jest liczba operacji polegających na
rezultatu (również w kontekście udowodnienia, że min. 50% budżetu utworzeniu lub rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.
LSR musi zostać przeznaczone na tworzenie nowych miejsc pracy) Na
stronie 56 „Poradnika dla LGD w zakresie opracowania LSR” jest zapis
„Za przedsięwzięcie związane z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc
pracy uznaje się przedsięwzięcie, dla którego określono wskaźnik
produktu w postaci utworzenia nowego miejsca pracy i/lub utrzymania
miejsca pracy”, natomiast w tabeli na stronie 76 w/w dokumentu miejsca
pracy wskazane są po stronie rezultatów (takie podejście wskazuje też
metodologia opracowania wskaźników LSR)?
Gdzie w rozporządzeniu odnośnie wdrażania strategii jest wpisany Zakres pomocy nierozerwalnie związany z tworzeniem miejsc pracy został
zakres dotyczący utrzymania miejsc pracy, nie tylko tworzenia nowych określony w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a i c rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
miejsc pracy? Jak należy go interpretować?
Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków przyznawania oraz wypłaty 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 r. poz. 1570). Jeżeli
natomiast pytanie odnosi się do konkretnych przepisów, których
stosowanie wymusza utworzenia miejsca pracy to należy mieć na uwadze
następujące jednostki redakcyjne:
–
w odniesieniu do premii - § 5 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2
rozporządzenia;
–
w odniesieniu do rozwijania działalności gospodarczej - § 7 ust. 1
pkt 2 oraz ust. 2 i 3 rozporządzenia.
Przepisy dotyczące tworzenia nowych miejsc pracy wpływają bezpośrednio
na zobowiązania dotyczące utrzymania dotychczasowego zatrudnienia,
ponieważ nie można akceptować sytuacji, w której przedsiębiorca
uprzednio redukuje zatrudnienie aby następnie uzyskać środki
na
zwiększenie zatrudnienia. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną
zamieszczone w dokumentach, które będą udostępnione wnioskodawcom
przed rozpoczęciem naborów wniosków o przyznanie pomocy oraz w

7.

Czy nie warto w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie
w ramach premii określić precyzyjnie definicję samozatrudnienia,
ponieważ w przypadku osób które chcą otworzyć własną działalność , a
posiadają gdzie indziej już umowę o pracę trudno będzie oceniać czy
przy 16 godzinnym dniu pracy są w stanie podołać wyzwaniu?

umowie przyznania pomocy.
Ewentualne doprecyzowanie definicji samozatrudnienia jest rozważane.
Jednocześnie należy mieć na uwadze, że lokalne grupy otrzymały bardzo
korzystne narzędzie (w postaci premii) do walki z wykluczeniem
społecznym a przede wszystkim z bezrobociem na obszarze objętym LSR.
Tym samym nie jest to narzędzie, które powinno być nadużywane w
pozostałych przypadkach. W związku z tym LGD powinny zadbać o to by
w pierwszej kolejności pomoc trafiła do grup defaworyzowanych np. osób
bezrobotnych, choćby przez zastosowanie odpowiednich kryteriów wyboru
operacji.

L.p. Pytanie/wątpliwość
PARYTETY:
1.
Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o wybór LSR dokumentem
potwierdzającym
przedstawicielstwo
sektora
w
przypadku
przedsiębiorców jest odpis z KRS lub zaświadczenie z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w którym
wskazano osoby uprawnione do reprezentacji. Z kolei zgodnie z
regulaminem do sektora gospodarczego zalicza się też rolników. Jaki
dokument ma potwierdzać przedstawicielstwo sektora w przypadku
rolników?
2.
Czy w ramach głosowania przez Radę należy badać grupy interesu przy
głosowaniu każdego projektu?

Odpowiedź/stanowisko MRiRW
Dokumentem potwierdzającym przedstawicielstwo sektora przedsiębiorców
w przypadku rolnika może być zaświadczenie o ubezpieczeniu w KRUS
(dotyczy to zarówno rolników ubezpieczonych z mocy ustawy i w pełnym
zakresie, jak i pozostałych rolników). Natomiast rolnik, który wykonuje
działalność gospodarczą dodatkową do rolniczej, niezależnie od tego czy
jest nadal w KRUS, czy już w ZUS, ma obowiązek zarejestrowania swojej
działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej.
Zachowanie składu rady zgodnego z wymaganiami określonymi w art. 32
ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 oraz parytetu określonego w art. 34
ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 dotyczy wszystkich operacji.
Niezachowanie powyższego stanowi o niespełnieniu warunku przyznania
pomocy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy RLKS.

L.p. Pytanie/wątpliwość
Odpowiedź/stanowisko MRiRW
PREMIE
1.
Czy wnioskodawca w ramach „premii” może być ubezpieczony w Paragraf 5 ust. 1 pkt 1 lit a rozporządzenia stanowi, iż pomoc na operację w
KRUS?
zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a jest przyznawana, jeżeli podmiot
ubiegający się o jej przyznanie nie podlega ubezpieczeniu społecznemu
rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje
działalność
gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
(Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489), jako produkcja
artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
2.
Czy osoba „pracująca” (ZUS), chcąca otworzyć działalność Tak. Należy jednak mieć na uwadze, że w każdym LSR LGD musi
gospodarczą może wnioskować o premię?
przedstawić sposób podejścia do grup defaworyzowanych ze względu na
dostęp do rynku pracy. Wśród członków tej grupy nie ma osób
zatrudnionych na etat, należy więc wziąć w kryteriach wyboru operacji pod
uwagę wskaźniki jakie LGD ma do osiągniecia, a wśród nich jest realizacja
operacji przez przedstawicieli grup defaworyzowanych.
3.
Kiedy dostępny będzie biznesplan stanowiący podstawę rozliczenia Formularz biznesplanu będzie udostępniony przez Agencję Restrukturyzacji
premii?
i Modernizacji Rolnictwa, w związku z tym wskazanie dokładnej daty
udostępnienia tego formularza przez MRiRW nie jest obecnie możliwe.

L.p. Pytanie/wątpliwość
PROJEKTY GRANTOWE
1.
Czy organizacje pozarządowe, których statuty przewidują możliwość
prowadzenia działalności gospodarczej i które są wpisane do KRS,
jednak na dzień składania wniosku o przyznanie pomocy i wypłaty
pomocy w ramach projektu grantowego nie prowadzą takiej działalności
(nie widnieją w rejestrze przedsiębiorców) są uprawnionymi
grantobiorcami i zrealizowane przez nie zadanie grantowe będzie można
uznać za prawidłowe?

2.

3.
4.

Czy organizacje pozarządowe, których statuty przewidują możliwość
prowadzenia działalności gospodarczej i które są wpisane do rejestru
przedsiębiorców, jednak na dzień składania wniosku o przyznanie
pomocy i wypłaty pomocy w ramach projektu grantowego nie prowadzą
takiej działalności/zadanie grantowe nie dotyczy zakresu w jakim mogą
prowadzić działalność gospodarczą są uprawnionymi grantobiorcami i
zrealizowane przez nie zadanie grantowe będzie można uznać za
prawidłowe?
W jaki sposób LGD ma dokonywać weryfikacji figurowania
grantobiorców w rejestrze podmiotów wykluczonych?
Poziom szczegółowości grantu:
- konkurs na wsparcie dziedzictwa kulturowego, czy
- konkurs na wybór imprez wpisujących się w zakres tej tematyki, a
może występy zespołów?

Odpowiedź/stanowisko MRiRW
Zgodnie z § 29 ust. 4 rozporządzenia grantobiorca nie wykonuje
działalności gospodarczej. W związku z tym, jeżeli organizacje
pozarządowe posiadają w statucie informację o możliwości prowadzenia
działalności gospodarczej ale nie prowadzą działalności gospodarczej, co
jest potwierdzone brakiem wpisu do KRS przedsiębiorców, to jest
możliwość powierzenia tym organizacjom grantu na realizację zadania/ń w
ramach projektu grantowego. Ponadto należy pamiętać, że także zakres
realizowanego zadania nie może służyć prowadzeniu działalności
gospodarczej.
Warunek określony w § 29 ust. 4 rozporządzenia odnosi się do działalności
gospodarczej ogółem, co oznacza, że każdy zakres, niezależnie od tego czy
jest zgodny z zakresem tematycznym projektu grantowego/zadnia w ramach
tego projektu, jest działalnością gospodarczą. W związku z tym, jeżeli
organizacja pozarządowa prowadzi jakąkolwiek działalność gospodarczą, to
będzie wykluczona z możliwości ubiegania się o powierzenie grantu.
Kwestia zostanie uregulowana przez Agencję Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa.
Poziom szczegółowości ogłoszenia o wybór grantobiorców do realizacji
zadań w ramach projektu grantowego określa LGD. Należy jedynie
pamiętać o zależności pomiędzy wskaźnikami zawartymi w LSR
odnoszącymi się do operacji (tj. projektu grantowego) oraz wskaźnikami
jakie będą zawarte we wniosku o przyznanie pomocy na projekt grantowy a
także wskaźnikami jakie należy osiągnąć przy realizacji zadania, na który
zostanie udzielony grant.

L.p. Pytanie/wątpliwość
PROJEKTY WŁASNE:
1.
Co w sytuacji, gdy w odpowiedzi na informację o zamiarze realizacji
„projektu własnego”, inny podmiot zgłosi LGD chęć realizacji takiego
projektu? Czy LGD musi zweryfikować tryb realizacji projektu/
osiągnięcia wskaźników na „konkursowy”?
2.
Co oznacza w tym przypadku sformułowanie „.inny uprawniony do
wsparcia podmiot”?
3.
Czy w takiej sytuacji projekt „innego podmiotu” musi być oceniany
wg tych samych kryteriów co projekt własny LGD? Wydaje się, że
tak. Ocena projektu LGD i „innego podmiotu” powinna odbywać się
w oparciu o te same kryteria.
4.
Jeśli LGD przejdzie z trybu projektu własnego na konkursowy a w
odpowiedzi na konkurs nikt nie złoży projektu, czy może „wrócić” do
trybu projektu własnego?

Odpowiedź/stanowisko MRiRW
Przyznawanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
obywa się tylko w trybie konkursowym.
Przez powyższe określenie należy rozumieć podmiot, który spełnia
podmiotowe warunki przyznania pomocy, określone dla danego typu operacji.
Nie ma uzasadnienia dla stosowania innych kryteriów wyboru operacji
realizowanych przez LGD oraz operacji realizowanych przez podmioty inne
niż LGD. Próba stosowania takiego rozwiązania słusznie budziłaby obawy o
obiektywne podejście LGD do tego zadania.
Tak, ale ponownie musi zamieścić informację o zamiarze realizacji projektu
własnego.

L.p. Pytanie/wątpliwość
PROTESTY
1.
W jakim zakresie do LGD ma zastosowanie art. 56 i 60 ustawy z dnia 11
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020)? W
jaki sposób zapewnić zachowanie warunku, o którym mowa w art. 56 i
60 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020), w sytuacji, gdy procedury przewidują ocenę projektu przez
wszystkich członków Rady?

2.

3.

Odpowiedź/stanowisko MRiRW

Zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U poz. 1146, z późn. zm.), dalej „ustawa PS”, w
zw. z art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z
udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), dalej „ustawa RLKS”,
LGD w terminie 14 dni od dnia otrzymania protestu weryfikuje wyniki
dokonanej przez siebie oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów
podnoszonych w proteście, i:
1)
dokonuje zmiany podjętego rozstrzygnięcia, co skutkuje
odpowiednio skierowaniem operacji do właściwego etapu oceny albo
umieszczeniem go na liście operacji wybranych przez LGD w wyniku
przeprowadzenia procedury odwoławczej, informując o tym wnioskodawcę,
albo
2)
kieruje protest wraz z otrzymaną od wnioskodawcy dokumentacją
do zarządu województwa, załączając do niego stanowisko dotyczące braku
podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia, oraz informuje
wnioskodawcę na piśmie o przekazaniu protestu.
Z kolei zgodnie z art. 60 ustawy PS w zw. z art. 22 ust. 8 ustawy RLKS w
rozpatrywaniu protestu (realizowanym przez zarząd województwa), w
weryfikacji, o której mowa w art. 56 ust 2, a także w ponownej ocenie, o
której mowa w art. 58 ust. 3 (realizowanych przez LGD) nie mogą brać
udziału osoby, które były zaangażowane w przygotowanie projektu lub jego
ocenę, i przepis art. 24 § 1 KPA (wyłączenia pracowników organu) stosuje
się odpowiednio, przy czym przepis ten nie ma zastosowania do tych zadań,
które są realizowane przez LGD w zakresie wyłączenia osób
zaangażowanych w przygotowanie operacji (wniosku) lub jej ocenę.
Czy w przypadku, gdy „listę projektów wybranych” zatwierdza Rada, Tak.
może ona – w świetle zapisów, o których mowa w pkt.1 - głosować nad
zmienianą listą?
Czy w przypadku, gdy LGD założy, że ponownej oceny projektu Ponownej oceny dokonuje ten sam organ, który dokonał pierwszej oceny –
dokonuje inny organ (zarząd, bądź wyodrębniona „komisja”) muszą organ do którego właściwości należy wybór operacji.
1

4.

5.

zostać spełnione parytety o których mowa w art.32 ust.2 lit.b oraz art.34
ust.3 lit.b rozporządzenia 1303?
Czy LGD może być stroną w postępowaniu administracyjnym przed Zgodnie z art. 64 ustawy PS w zw. z art. 22 ust. 8 ustawy RLKS w zakresie
sądami?
nieuregulowanym w ustawie (ustawach PS i ustawie RLKS) do
postępowania przed sądami administracyjnymi stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi, dalej „ustawa PPSA”, określone dla aktów lub
czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4, z wyłączeniem art. 52-55, art.
61 § 3-6, art. 115-122, art. 146, art. 150 i art. 152 tej ustawy.
Ani przepisy ustawy PS, ani przepisy ustawy RLKS nie regulują kwestii
związanych ze stronami i uczestnikami postępowania, co z kolei
uregulowane zostało w art. 32 i 33 ustawy PPSA, mających zastosowanie
do postępowania przed sądami administracyjnymi w przypadkach
określonych w przepisach ustawy PS stosowanych odpowiednio do
procedury odwoławczej, o której mowa w art. 22 ustawy RLKS.
Zgodnie z art. 32 ustawy PPSA w postępowaniu w sprawie
sądowoadministracyjnej stronami są skarżący oraz organ, którego działanie,
bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem
skargi. Może to zatem być także LGD.
Czy minimalna liczba punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. Przez minimalna liczbę punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b
b oraz art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy RLKS to minimalna liczba punktów w ustawy RLKS należy rozumieć zarówno łączną liczbę punktów uzyskanych
ramach pojedynczych kryteriów wyboru czy też łączna liczba punktów w ramach wszystkich kryteriów wyboru („minimum globalne”), jak i
w ramach wszystkich kryteriów?
również liczbę punktów w ramach poszczególnych, pojedynczych kryteriów
wyboru („minimum cząstkowe”).
W przepisie tym mowa jest bowiem o minimalnej liczbie punktów, której
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. Zatem przez minimalną liczbę
punktów należy rozumieć każde minimum (zarówno „cząstkowe” jak i
„globalne”), którego osiągnięcie warunkuje wybór operacji, a którego
nieosiągnięcie sprawia, że wniosek o przyznanie pomocy na taką operacje
nie jest przekazywany do zarządu województwa (zgodnie z art. 23 ust. 1
ustawy RLKS) i na takie operacje nie może być przyznana pomoc, a
wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu zgodnie z art. 22 ust.
1 pkt 2 ustawy RLKS.

2

L.p. Pytanie/wątpliwość
ROLNICY:
1.
Jak traktować wnioskodawców nie wykonujących działalności
gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej np. rolnik prowadzący działalność
agroturystyczną/ twórcy ludowi – osoby fizyczne. Czy mogą być
grantobiorcami (spełniają wymóg o którym mowa w § 29 ust. 4 pkt.
rozporządzenia w sprawie wdrażania LSR)?

2.

Odpowiedź/stanowisko MRiRW

Działalnością gospodarczą, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, 699, 875,
978 i 1197), jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa,
usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze
złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób
zorganizowany i ciągły.
Działalność rolnicza jest działalnością gospodarczą (spełnia wszystkie
przesłanki określone w ww. definicji działalności gospodarczej), tyle tylko,
że nie stosuje się do niej przepisów tej ustawy z uwagi na brzmienie art. 3
tejże ustawy. Rolnik prowadzący tzw. działalność agroturystyczną (tj.
rolnik ubezpieczony w KRUS, nie prowadzący dodatkowej działalności
gospodarczej zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEIDG) udostępniający pokoje w
gospodarstwie) wykonuje działalność gospodarczą - wykonuje usługę
polegającą na udostępnianiu pokoi w gospodarstwie, ww. ustawa zwalnia
ich jedynie z wykonania pewnych obowiązków, np. z obowiązku rejestracji
działalności w CEIDG. W związku z tym rolnik nie może ubiegać się o
powierzenie grantu.
W przypadku działalności jaką wykonują twórcy ludowi również należy
zweryfikować, czy działalność ta spełnia przesłanki wymienione w art. 2
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Czy realizowane przez nich projekty z uwagi na fakt prowadzenia TAK
działalności agroturystycznej należy – z definicji - traktować jako
związane z „przedsiębiorczością”?

L.p. Pytanie/wątpliwość
WKŁAD PUBLICZNY KRAJOWY (JSFP) W REALIZACJĘ STRATEGII
1.
Czy dotacja z gminy pozyskana przez organizację pożytku publicznego,
będącą beneficjentem projektu, na wkład własny wliczana jest jako
„wkład” środków publicznych (wkład jst). Przykład: jeśli organizacja
pożytku publicznego realizuje projekt o wartości 200 tys., z czego 180
tys. stanowi wkład EFRROW, a 20 tys wkład własny pochodzący z
dotacji jst – jaką kwotę z LSR „zdejmie” ten projekt: 200 czy 180 tys.
zł.? Należy zwrócić uwagę, że na etapie konstrukcji LSR nie jest
możliwe określenie, jaka będzie wartość projektów organizacji, które
pozyskają na wkład własny dotacje z jst.

Odpowiedź/stanowisko MRiRW
Podstawowym przepisem, który reguluje możliwość współfinansowania
operacji ze środków lokalnych strategii rozwoju jest § 4 ust. 1 pkt 1
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015
r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz wypłaty 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), zgodnie z którym „koszty kwalifikowalne operacji nie są
współfinansowane z innych środków publicznych”. Tym niemniej należy
zwrócić uwagę, iż w przypadku organizacji o statusie pożytku publicznego
(OPP) ma zastosowanie przepis § 4 ust. 3 pkt 1 tego rozporządzenia,
zgodnie z którym „pkt 1 nie stosuje się do przyznawania pomocy na
operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych lub
organizację pożytku publicznego będącą organizacją pozarządową w
zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z art. 59 ust. 8 rozporządzenia nr
1305/2013”. Z powyższego wynika, iż zakaz współfinansowania kosztów
kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych w przypadku
OPP nie ma zastosowania, o ile wydatki w ramach operacji nie są
współfinansowane w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu
Spójności lub jakiegokolwiek innego instrumentu finansowego
(współfinansowanie ze środków krajowych nie jest zakazane).
Tym niemniej należy mieć na uwadze przepis art. 48 ust. 4 rozporządzenia
wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r.
ustanawiającego
zasady
stosowania
rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego
systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz
zasady wzajemnej zgodności (Dz. U. UE L227 z 31.07.2014, str. 69),
zgodnie z którym „Kontrole administracyjne obejmują procedury
zapobiegające nieprawidłowemu podwójnemu finansowaniu z innych
systemów unijnych lub krajowych i w ramach poprzedniego okresu
współfinansowania. Jeżeli występuje finansowanie z innych źródeł, kontrole
gwarantują, że łączna otrzymana pomoc nie przekracza maksymalnych
dopuszczalnych kwot lub stawek wsparcia.”

2.

3.

4.

Z kolei szczególne podejście do wkładu własnego beneficjenta, który
stanowi jednocześnie wymagany wkład krajowych środków publicznych
dotyczy tylko beneficjentów będących jednostkami sektora finansów
publicznych, tj. jednostkami, o których mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z
późn. zm.), w szczególności w art. 9 tej ustawy.
Jaka jest konsekwencja przekroczenia krajowego wkładu publicznego Nie jest jasne o jakie przekroczenie chodzi. We wniosku o wybór LSR a
(jst) w realizację strategii?
potem w umowie ramowej wskazywana będzie kwota środków ogółem
obejmująca pomoc wypłacaną przez ARiMR ze środków EFRROW i
budżetu państwa oraz wkład własny JSFP, ale tylko w wymaganej
minimalnej wysokości, zapewniającej współfinansowanie EFRROW.
Czy podając limit środków w konkursie dla jsfp należy podać limit Ogłoszenie o możliwości składania wniosków powinno zawierać zarówno
EFRROW czy wkładu publiczny ogółem? Wydaje się, że powinien być kwotę ogółem (wkład EFRROW oraz wkład krajowych środków
to limit EFRROW.
publicznych, którym jest także wkład własny JSFP) oraz kwotę EFRROW.
Czy będzie możliwa, w trakcie realizacji LSR, zmiana wysokości Proporcja pomiędzy wkładem EFRROW a wkładem krajowych środków
udziału wkładu własnego jednostek sektora finansów publicznych w publicznych nie podlega zmianom (63,63 do 36,37). Nie jest natomiast
budżecie Strategii? Jak taka zmiana będzie wpływała na wysokość wykluczona zmiana podziału wkładu krajowych środków publicznych na
przyznanego dofinansowania z EFRROW?
budżet państwa i wkład własnych JSFP. Każda zmiana LSR wymaga
uzasadnienia, w przypadku gdy z uzasadnionych przyczyn obniżeniu
ulegnie planowana wartość operacji realizowanych przez JSFP,
automatycznie obniżeniu ulegnie planowany wkład JSFP jednak ogólna
kwota krajowego wkładu publicznego pozostaje bez zmian (brakujący
krajowy wkład publiczny będzie pochodził z budżetu państwa)

L.p. Pytanie/wątpliwość
WSKAŹNIKI:
1.
Czy wszystkie wskaźniki z podręcznika są obowiązkowe, czy można
umieścić w strategii też swoje propozycje? Czy w ramach określonego
zakresu interwencji (np. turystyka) LGD będzie musiała zastosować (co
najmniej) wszystkie wskaźniki wskazane w podręczniku dla tego
zakresu? W przypadku turystyki musiałyby to być również „nowe
miejsca noclegowe”. Obszar „turystyki” jest bardzo szeroki i
konieczność tworzenia nowych „miejsc noclegowych” może nie mieć
ekonomicznego uzasadnienia, przy potrzebie rozwoju usług
okołoturystycznych przy istniejących obiektach noclegowych. Sugeruje
się obowiązek zastosowania przynajmniej jednego wskaźnika z
podręcznika dla określonego obszaru interwencji.
2.
Czy wskaźniki dotyczące kosztów bieżących i aktywizacji należy
wykazać w planie komunikacyjnym, czy też podczepić pod strategię w
zakresie jakiegoś celu i przedsięwzięcia?

Odpowiedź/stanowisko MRiRW
Wskaźniki w danym zakresie powinny być uwzględnione w LSR jedynie
wtedy gdy LSR przewiduje realizację operacji, które mogą być mierzone
tym wskaźnikiem. Jeśli w LSR nie przewiduje się operacji mających na celu
rozbudowę bazy noclegowej to oczywiste jest że taki wskaźnik nie zostanie
uwzględniony w LSR. Ponadto można przewidzieć także wskaźniki
niewymienione w podręczniku.

„Koszty bieżące i aktywizacja” powinny być uwzględnione zarówno w
planie komunikacyjnym jak i w planie działania, jako „aktywizacja”.

