
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie.  

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi.  

Materiał opracowany przez LGD Partnerstwo Ducha Gór .  
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących 
i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. 



Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla 

wnioskodawców 

w zakresie inwestycji w infrastrukturę 

turystyczną, rekreacyjną i kulturalną, 

innowacyjną, opartą na zasobach, 

uwzględniającą ochronę środowiska i 

przeciwdziałanie zmianom klimatu  

Podgórzyn, 11.10.2016r.  



ROZPORZĄDZENIE 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. 2015, poz. 1570 i 2016, 
poz. 1390). 



1. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY (UE) NR 1303/2013 z 17.12.2013 r. ustanawiające 
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 ustanawiające 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 
1083/2006. 
2. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY (UE) NR 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 
sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1698/2005.  
 



2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, zatwierdzony przez KE w dniu 18.12.2014 r. 
3. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–20201, (Dz.U. 2015, Poz. 349) 
4. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z 
udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015 r. poz. 378). 
5. ROZPORZĄDZENIE 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. 
2015, poz. 1570). 



ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 
1303/2013, art. 32-35  
ROZDZIAŁ II  Rozwój lokalny kierowany przez społeczność  
Artykuł 32  Rozwój lokalny kierowany przez społeczność  
1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność jest wspierany ze środków 
EFRROW, określany nazwą LEADER, i może być wspierany ze środków EFRR, 
EFS lub EFMR. Dla potrzeb niniejszego rozdziału fundusze te zwane są dalej 
„właściwymi EFSI”.  
2. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność jest:  
a) skoncentrowany na konkretnych obszarach poniżej szczebla regionalnego;  
b) kierowany przez lokalne grupy działania, w których skład wchodzą 
przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i 
gospodarczych oraz mieszkańców, przy czym na poziomie podejmowania 
decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – 
ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu;  
c) prowadzony na podstawie zintegrowanych i wielosektorowych lokalnych 
strategii rozwoju;  
d) zaprojektowany z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i potencjału oraz 
zawiera elementy innowacyjne w kontekście lokalnym i zakłada tworzenie 
sieci kontaktów oraz, w stosownych przypadkach, współpracę.  
  



Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z 
udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015 r. poz. 378). Art. 
4. 1. LGD działa jako stowarzyszenie posiadające osobowość prawną. 
3. Do tworzenia i działania LGD stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 
r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.2)), z 
tym że: 
1) członkami zwyczajnymi LGD mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w tym 
jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem województw; 
2) nadzór nad LGD sprawuje marszałek województwa; 
3) LGD, w zakresie określonym w jej statucie, może prowadzić działalność 
gospodarczą służącą realizacji LSR; 
4) LGD, oprócz organów wymaganych na podstawie art. 11 ustawy z dnia 7 
kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, jest obowiązana posiadać organ, 
do którego właściwości należy: 
a) wybór operacji w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia nr 1303/2013, 
zwanych dalej „operacjami”, które mają być realizowane w ramach LSR, oraz 
b) ustalenie kwoty wsparcia 
– zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. f rozporządzenia nr 1303/2013, zwany dalej „radą”, 
chyba że w statucie LGD przewidziano, że zadania te należą do właściwości 
zarządu. 
  
 



ROZPORZĄDZENIE 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. 2015, poz. 1570 i DZ.U. 

2016 poz. 1390). 



§ 3. 1. O pomoc może 

ubiegać się podmiot będący: 
 
2) osobą prawną, z wyłączeniem 
województwa, jeżeli siedziba tej 
osoby lub jej oddziału znajduje się 
na obszarze wiejskim 
objętym LSR. 



Zapisy LSR dot. realizacji inwestycji w infrastrukturę poprzez ngo: 

str. 54 pkt. 7 Plan działania 

1.1. Poprawa dostępności do infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej, 
opartej na zasobach, innowacyjnej, z poszanowaniem środowiska i klimatu do 
2020(2023):  

(…) „Ogółem w latach 2016-2023 na realizację operacji z zakresu celu szczegółowego 
1.1.założono kwotę 2. 400.000 zł co stanowi blisko 27,94 % budżetu LSR na realizację 
działań PROW 2014-2020 na obszarze LGD Partnerstwo Ducha Gór. Wysokość udziału 
środków finansowych zaplanowanych na tego typu operacje jest odpowiedzią na 
zapotrzebowanie obszaru, wynikające z analizy SWOT i diagnozy. Realizacja przez 
organizacje pozarządowe, współpracujące z samorządem wynika z diagnozy oraz 
konsultacji społecznych,  z których wynika, że organizacje pozarządowe do tej pory 
miały niskie szanse w realizacji operacji z UE, ze względu na niespełnianie warunków 
pozyskania pomocy lub trudności z systemem refundacji. Gminy obszaru LGD podjęły 
decyzje o wprowadzeniu systemu pożyczek dla organizacji pozarządowych z budżetów 
gmin, opierając się na dobrych praktykach wypracowanych przez FRDL. (przypis 16). W 
latach 2012-2015 jedynie gmina Janowice Wielkie zastosowała mechanizm pożyczek 
dla ngo, stając się tym samym dobrym przykładem wspierania organizacji przez 
samorząd oraz do zastosowania tego mechanizmu. Organizacje pozarządowe, w 
partnerstwie z samorządami oraz przy wsparciu finansowym gmin będą 
wnioskodawcami w konkursach dot. realizacji tego celu szczegółowego. 



Zapisy LSR dot. realizacji inwestycji w infrastrukturę 
poprzez ngo: 

str. 55 pkt. 8 Budżet LSR 

(….) „W planie finansowym uwzględniono wielkość 
wkładu w rozdziale na wkład EFROW i budżet państwa, 
nie przewidziano wkładu pochodzącego od 
beneficjentów będących jednostkami sektora finansów 
publicznych, ze względu na podjęcie decyzji przez 
samorządy o aplikowaniu organizacji pozarządowych, 
włączając tym samym organizacje we współpracę z 
samorządami. (…) 



Zapisy LSR dot. realizacji inwestycji w infrastrukturę poprzez ngo: 

Str. 77 załącznik nr 4 Budżet LSR 2014-2020 

Zakres wsparcia PROW Razem EFSI 

Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013) 7 000 000,00 7 000 000,00 

Współpraca (art. 35 ust.1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013) 140 000,00 140 000,00 

Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013) 1 540 000,00 1 540 000,00 

Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit.  e rozporządzenia nr 1303/2013) 110 000,00 110 000,00 

Razem 8 790 000,00 8 790 000,00 

  
Wkład 

EFRROW 
Budżet 

 państwa 

Wkład własny będący 
wkładem krajowych 
środków publicznych 

RAZEM 

Beneficjenci inni niż jednostki 
sektora finansów publicznych 

4 454 100,00 2 545 000,00 X 7 000 000,00 

Beneficjenci będący 
jednostkami sektora finansów 

publicznych 

0,00 X 0,00 0,00 

Razem 4 454 100,00 2 545 000,00 0,00 7 000 000,00 



§ 2. 1. Pomoc jest przyznawana na 

operacje w zakresie: 

 

 

6) budowy lub przebudowy 

ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej, lub kulturalnej; 

 



§ 4. 1. Pomoc jest przyznawana 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”, jeżeli: 

1) koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych 
środków publicznych; 

2) operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie 
zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym 
operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych 
operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po 
zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia 

umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.; 

3) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację 
inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja 
dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego 
obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym 
obszarem; 



§ 4. 1. Pomoc jest przyznawana 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”, jeżeli: 

4) inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości 
będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o 
przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co 
najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu 
do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 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, zwanego dalej 
„rozporządzeniem nr 1303/2013”; 



Artykuł 71  Trwałość operacji rozp.  1303/2013 

1. W przypadku operacji obejmującej inwestycje w infrastrukturę lub 

inwestycje produkcyjne dokonuje się zwrotu wkładu z EFSI, jeżeli w 

okresie pięciu lat od płatności końcowej na rzecz beneficjenta lub 

w okresie ustalonym zgodnie z zasadami pomocy państwa, tam gdzie 

ma to zastosowanie, zajdzie którakolwiek z poniższych okoliczności:  

a) zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza 

obszar objęty programem;  

b) zmiana własności elementu infrastruktury, która daje 

przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;  

c) istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub 

warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej 

pierwotnych celów.  

Kwoty nienależnie wypłacone w odniesieniu do takiej operacji są 

odzyskiwane przez państwo członkowskie w wysokości 

proporcjonalnej do okresu, w którym nie spełniono wymogów.  

Państwa członkowskie mogą skrócić okres ustalony w akapicie 

pierwszym do trzech lat w przypadkach dotyczących utrzymania 
inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MŚP.  



§ 4. 1. Pomoc jest przyznawana 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”, jeżeli: 

5) operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z 
biznesplanem; 

6) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych; 

7) 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 osobą fizyczną, 

lub 

d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza 
realizować; 

8) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych. 



§ 4. 2.  

3. Warunku określonego w ust. 1: 

1) 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; 

2) pkt 5 nie stosuje się do przyznawania pomocy na operację, 
która będzie realizowana wyłącznie w zakresie określonym w § 2 
ust. 1 pkt 1 lub 5–8; 



art. 59 ust. 8 rozporządzenia nr 
1305/2013 



§ 11. Pomoc na operację w zakresie 
określonym w § 2 ust. 1 pkt 5 i 6 jest 
przyznawana, jeżeli operacja służy 
zaspokajaniu 

potrzeb społeczności lokalnej. 

 



§ 13. 1. Pomoc na projekt grantowy, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z 
dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. 
U. poz. 378), zwany dalej „projektem grantowym”, jest przyznawana, jeżeli: 

1) wysokość każdego grantu, o którym mowa w art. 14 ust. 5 tej ustawy, 
zwanego dalej „grantem”, jaki ma być udzielony grantobiorcy, o którym mowa 
w art. 14 ust. 5 tej ustawy, zwanego dalej „grantobiorcą”, nie będzie wyższa niż 
50 tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych; 

2) w ramach projektu grantowego jest planowane wykonanie co najmniej 
dwóch zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego, a wartość 
każdego z tych zadań nie będzie wyższa niż 50 tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. 
złotych;”, 

3) koszty planowane do poniesienia przez grantobiorcę mieszczą się w zakresie 
kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 1–5 oraz 7–9, i nie są kosztami 
inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów 
budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza 
obszarem wiejskim objętym LSR. 

2. Pomoc nie jest przyznawana na projekt grantowy w zakresie określonym w § 
2 ust. 1 pkt 2 i 3. 

3. Do przyznawania pomocy na projekt grantowy nie stosuje się § 4 ust. 1 pkt 
4, 5 i 7. 



§ 15. 1. Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w 
okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020 wynosi 300 tys. złotych na jednego beneficjenta. 

2. W przypadku beneficjenta realizującego operację w zakresie 
określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b limit, o którym mowa w ust. 1, 
wynosi 500 tys. złotych, z tym że na operacje w innym zakresie 
limit ten wynosi 300 tys. złotych. 

3. Wysokość pomocy przyznanej na jedną operację nie może 
przekroczyć: 

1) 500 tys. złotych – w przypadku operacji w zakresie określonym w 
§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. b; 

2) 300 tys. złotych – w przypadku operacji w zakresie innym niż 
określony w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a i b. 



§ 15.  

4. Przy ustalaniu wysokości środków pozostałych 
do wykorzystania w ramach limitu, o którym 
mowa w ust. 1 i 2, uwzględnia się sumę kwot 
pomocy wypłaconej na zrealizowane operacje i 
kwot pomocy przyznanej na operacje, których 
realizacja nie została jeszcze zakończona. 

 



7. Wysokość pomocy przyznanej na: 

1) jeden projekt grantowy nie może przekroczyć 
300 tys. złotych; 



§ 17. 1. Pomoc na operację w zakresie innym niż określony w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a jest 
przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się 
koszty: 

1) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwane 
dalej „kosztami ogólnymi”, 

2) zakupu robót budowlanych lub usług, 

3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji 
lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków 
towarowych, 

4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 

5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie 
określonym w § 2 ust. 1 pkt 5 – również używanych maszyn lub wyposażenia, 
stanowiących eksponaty, 

6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych 
przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, 

7) zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów, 

8) wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z 
pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na 
podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników – w 
przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3, 

9) podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 
1303/2013 – które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu 
oraz racjonalne. 



Artykuł 45  

Inwestycje  

2. Wydatki kwalifikujące się do wsparcia z EFRROW 

ograniczają się do:  

c) kosztów ogólnych związanych z wydatkami, o których 

mowa w lit. a) i b), takich jak honoraria architektów, 

inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w 

zakresie zrównoważenia środowiskowego i 

gospodarczego, w tym studia wykonalności. Studia 

wykonalności są nadal traktowane jako wydatki 

kwalifikowalne, nawet w przypadku gdy w oparciu o ich 

rezultaty nie dokonuje się wydatków określonych w lit. a) i 
b);  



 

Artykuł 69  

Szczególne zasady kwalifikowalności w 

przypadku dotacji i pomocy zwrotnej  

3. Następujące koszty są niekwalifikowalne w 

odniesieniu do wkładu z EFSI oraz kwoty wsparcia 

przekazywanej z Funduszu Spójności na rzecz 

instrumentu „Łącząc Europę”, o której mowa w art. 92 

ust. 6:  

c) podatek od wartości dodanej (VAT), z wyjątkiem 

podatku którego nie można odzyskać na mocy 
prawodawstwa krajowego VAT.  



2. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu 
rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia 

nr 1303/2013. 

3. Wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 
rozporządzenia nr 1303/2013, w formie nieodpłatnej pracy ustala się 
jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku 
poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, 
i liczby 168. 

4. Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji 
polegającej na budowie albo przebudowie liniowych 

obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków 
zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym 

LSR. 

5. W przypadku projektu grantowego do kosztów kwalifikowalnych 
zalicza się wyłącznie granty. 



Wzór 

Koszty nieodpłatnej pracy oblicza się według wzoru:   
   A     

X= ---------------------- x H 

  168   

X – wartość nieodpłatnej pracy, 

A – przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 
drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o 
przyznanie pomocy na operację np. wyliczając wartości pracy 
oraz usług świadczonych nieodpłatnie w ramach operacji objętej 
wnioskiem, który będzie złożony w 2014 r., należy przyjąć 
wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia dotyczący roku 2012, tj. 
3521,67, oraz liczby 168, 

H – liczba przepracowanych godzin. 



Przykład 

Koszty nieodpłatnej pracy 30 godz. dla 

wniosku składanego w 2016 r:  

       3 783,46 zł (2014)    

X = ---------------------- x 30 godz. 

  168  

X =  22,52 zł x 30 godz.  

X = 675,6 zł 



Wkład rzeczowy 

Wartość wkładu rzeczowego nie jest ograniczona. 
Pomimo braku przepisu limitującego wysokość 
wkładu niepieniężnego wnioskowana kwota 
pomocy (oraz wypłacona) nie może być wyższa niż 
suma wszystkich kosztów kwalifikowalnych 
pomniejszona o wartość wkładu rzeczowego. 



Artykuł 69  

Szczególne zasady kwalifikowalności w przypadku dotacji i pomocy 

zwrotnej  

1. Wkłady rzeczowe w formie robót budowlanych, towarów, usług, gruntów i 

nieruchomości, w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce 

potwierdzonych fakturami lub dokumentami o równoważnej wartości dowodowej, 

mogą stanowić wydatki kwalifikowalne, 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.  



§ 18. 1. Pomoc na operację w zakresie innym niż określony w § 2 ust. 1 

pkt 2 lit. a jest przyznawana w wysokości: 

1) określonej w LSR, lecz nie wyższej niż: 

a) 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego 

działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, 

b) 100% – w przypadku pozostałych podmiotów; 

2) 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora 

finansów publicznych. 

2. W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie 

danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji 

przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich 

racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość 

rynkową tych kosztów. 

3. Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w 

wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych 

operacji, a koszty zakupu środków transportu – w wysokości 

nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, 
pomniejszonych o koszty ogólne. 



§ 19: 

a) w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

7) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji – w przypadku 

operacji w zakresie innym niż określony w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. 

a, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

5. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 4, dołącza się 

w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem 

przez pracownika LGD, samorządu województwa lub 

podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii 

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza 

lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego 
radcą prawnym lub adwokatem. 



§ 20. 1. Wniosek o przyznanie pomocy na operację 

realizowaną przez podmiot inny niż LGD składa się 

bezpośrednio do LGD, w terminie wskazanym w 

ogłoszeniu, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 

20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 

społeczności, nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 

30 dni. 

3. Postępowanie w sprawie o przyznanie pomocy prowadzi 

zarząd województwa. 

4. Załatwianie spraw związanych z przyznawaniem 

pomocy, w tym dokonywanie czynności w ramach 

postępowania w sprawie o przyznanie pomocy, może być 

dokonywane przez upoważnionych przez zarząd 

województwa pracowników urzędu marszałkowskiego albo 

wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną, zwaną 

dalej „samorządową jednostką”. 



§ 22. 1. W terminie 3 miesięcy od dnia przekazania wniosku o przyznanie 

pomocy zarządowi województwa przez LGD, a w przypadku wniosku o 

przyznanie pomocy na projekt grantowy lub operację własną LGD – od 

dnia złożenia tego wniosku, zarząd województwa: 

1) wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do zawarcia 

umowy – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie 

pomocy; 

2) informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy o odmowie 

przyznania pomocy – w przypadku gdy nie są spełnione warunki 

przyznania pomocy. 

2. W przypadku gdy operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym 

w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 

2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, wniosek o 

przyznanie pomocy dotyczący tej operacji podlega rozpatrzeniu dopiero 

wówczas, gdy okaże się, że w ramach tego limitu jest możliwe przyznanie 

pomocy na tę operację, o czym zarząd województwa informuje podmiot 

ubiegający się o przyznanie pomocy w formie pisemnej. 

3. Termin rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, rozpoczyna bieg 

od dnia, w którym okaże się, że w ramach limitu dostępnych środków 

wskazanego w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 

20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, 
jest możliwe przyznanie pomocy na operację objętą tym wnioskiem. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 24. Wezwanie podmiotu ubiegającego się o przyznanie 

pomocy do wykonania określonych czynności w toku 

postępowania w sprawie o przyznanie pomocy lub wezwanie 

LGD do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień, 

o których mowa w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 

2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, 

wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o 

przyznanie pomocy do czasu wykonania przez ten 

podmiot lub LGD tych czynności, o czym zarząd 

województwa zawiadamia podmiot ubiegający się o 

przyznanie pomocy w formie pisemnej. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

w § 27 Poza postanowieniami określonymi w art. 36 ust. 1 ustawy z 

dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 umowa może zawierać inne 

postanowienia dotyczące realizacji operacji, w szczególności 

zobowiązania beneficjenta dotyczące: 

1) zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 

1303/2013, 

2) spełniania warunków określonych w § 3 do dnia złożenia wniosku 

o płatność końcową; 

3) osiągnięcia wskaźników realizacji celu operacji w określonym 

terminie; 

4) niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z innych 

środków publicznych zgodnie z warunkami przyznania pomocy; 

5) zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców 

poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-

finansowym operacji – w przypadku gdy do ich wyboru nie mają 

zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych, a wartość 

danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym 

operacji przekracza 20 tys. złotych netto; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

w § 27 Poza postanowieniami określonymi w art. 36 ust. 1 ustawy z 

dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 umowa może zawierać inne 

postanowienia dotyczące realizacji operacji, w szczególności 

zobowiązania beneficjenta dotyczące: 

 

6) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do 

dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej; 

7) warunków i sposobu pozyskiwania od beneficjenta danych, które 

jest on obowiązany udostępnić na podstawie przepisów prawa, oraz 

warunków i sposobu pozyskiwania przez LGD od beneficjenta danych 

dotyczących realizacji operacji, niezbędnych do monitorowania 

wskaźników określonych w LSR; 

8) uwzględniania wszystkich transakcji związanych z operacją w 

oddzielnym systemie rachunkowości albo wykorzystywania do ich 

identyfikacji odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w 

art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013; 

9) dokonywania zmian w umowie. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

w § 27 Poza postanowieniami określonymi w art. 36 ust. 1 ustawy z 

dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 umowa może zawierać inne 

postanowienia dotyczące realizacji operacji, w szczególności 

zobowiązania beneficjenta dotyczące: 

 

2. W przypadku projektu grantowego przepisu ust. 1 pkt 5 nie stosuje 

się, a umowa zawiera ponadto zobowiązanie 

LGD do: 

1) wykonania czynności określonych w art. 36 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.3)); 

2) przedłożenia zarządowi województwa dokumentów 

potwierdzających przeprowadzenie wyboru grantobiorców w ramach 

realizowanego projektu grantowego niezwłocznie po dokonaniu tego 

wyboru. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości 

określonej w § 18 ust. 1, jeżeli zostały: 

1) poniesione: 

a) od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku 

kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r., 

b) zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te 

przepisy nie mają zastosowania – w wyniku wyboru 

przez beneficjenta wykonawców poszczególnych zadań ujętych w 

zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji 

z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru określonego w 

umowie, 

c) w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, 

której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej 

płatności, przekracza 1 tys. złotych – w formie rozliczenia 

bezgotówkowego; 

2) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do 

ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o 

których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 
1305/2013. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 

 

„3a. Kwoty kosztów kwalifikowalnych poniesionych w 

ramach realizacji operacji przez jednostkę sektora 

finansów publicznych w wysokości przekraczającej kwotę 

kosztów kwalifikowalnych określoną w umowie nie 

uwzględnia się przy ustalaniu wysokości kosztów 

kwalifikowalnych podlegających refundacji. 

 

3b. Przepisu ust. 3 pkt 1 lit. b w zakresie konkurencyjnego 

trybu wyboru wykonawców nie stosuje się do 

kosztów ogólnych poniesionych przed dniem zawarcia 
umowy.”, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. W przypadku projektów grantowych pomoc jest wypłacana, jeżeli ponadto: 

1) granty zostały udzielone grantobiorcom na podstawie umowy o 

powierzenie grantu, w wysokości nieprzekraczającej limitu wynoszącego 100 

tys. złotych na jednego grantobiorcę w ramach projektów grantowych 

realizowanych przez daną LGD; 

2) suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w 

ramach danego projektu grantowego nie przekracza 20% kwoty środków 

przyznanych na ten projekt; 

3) każdy grantobiorca spełnia warunki określone w § 3 ust. 1 lub 4 i § 4 ust. 1 

pkt 4 i 7 oraz nie wykonuje działalności gospodarczej, z tym że w przypadku 

grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury 

organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła, 

pomoc jest wypłacana nawet gdy: 

a) warunek określony w § 3 ust. 1 pkt 2 nie jest spełniony, jeżeli obszar 

działalności grantobiorcy i jego jednostki organizacyjnej pokrywa się z 

obszarem wiejskim objętym LSR, a realizacja zadania, na które jest udzielany 

grant, jest związana z przedmiotem działalności danej jednostki 

organizacyjnej, 

b) grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, 

na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej 

działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki 
organizacyjnej grantobiorcy.”, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Umowa o powierzenie grantu spełnia warunki określone w 

art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz 

zawiera ponadto inne postanowienia dotyczące realizacji 

zadania, na które jest udzielany grant, w szczególności 

zobowiązania grantobiorcy do: 

1) zapewnienia trwałości inwestycji objętej zadaniem, na które 

jest udzielany grant, zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 

1303/2013; 

2) gromadzenia i przechowywania dokumentów dotyczących 

zadania, na które jest udzielany grant, w szczególności 

potwierdzających poniesienie przez grantobiorcę kosztów na 

realizację tego zadania, oraz przekazania LGD kopii tych 

dokumentów w terminie określonym w tej umowie; 

3) udostępniania LGD informacji i dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia kontroli, monitoringu i ewaluacji 
zadania, na które jest udzielany grant. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. W przypadku gdy zgodnie ze statutem danego 

podmiotu w ramach jego struktury organizacyjnej są 

powołane jednostki organizacyjne, takie jak sekcje 

lub koła, limit, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, liczy się 

oddzielnie na ten podmiot i oddzielnie na jego 

jednostki organizacyjne, jeżeli realizacja zadania, na 

które jest udzielany grant, jest związana z 

przedmiotem działalności danej jednostki 

organizacyjnej. 

7. Przepisu ust. 3 pkt 1 lit. b nie stosuje się do 
projektów grantowych. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 30. 1. Wniosek o płatność składa się w urzędzie 

marszałkowskim albo samorządowej jednostce 

samorządu województwa, z którym jest zawarta 

umowa. 

2. Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty 

niezbędne do wypłaty środków finansowych z tytułu 

pomocy, potwierdzające spełnienie warunków 

wypłaty pomocy, których wykaz zawiera formularz 

wniosku o płatność. 
4. W przypadku operacji w zakresie innym niż określony 
w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a wniosek o płatność beneficjent 
składa w terminie określonym w umowie, nie później 
jednak niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie 
później niż w dniu 31 grudnia 2022 r. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 31. 1. Jeżeli wniosek o płatność zawiera braki, zarząd 

województwa wzywa beneficjenta, w formie pisemnej, do ich 

usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. 

2. Jeżeli beneficjent, pomimo wezwania do usunięcia braków, 

nie usunął ich w terminie, zarząd województwa wzywa 

ponownie beneficjenta, w formie pisemnej, do ich usunięcia w 

terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. 

3. Jeżeli beneficjent nie usunął braków, zarząd województwa 

rozpatruje wniosek o płatność w zakresie, w jakim został 

wypełniony, oraz na podstawie dołączonych do niego i 

poprawnie sporządzonych dokumentów. 

4. W trakcie rozpatrywania wniosku o płatność zarząd 

województwa może wzywać beneficjenta, w formie pisemnej, 

do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy 

lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów, 
w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 32. 1. Wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy 

dokonuje się niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu 

wniosku o płatność, w terminie: 

 

1) 30 dni od dnia złożenia wniosku o płatność pierwszej 

transzy, o której mowa w § 29 ust. 1 pkt 1; 

 

2) 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność – w 

przypadku wniosku o płatność innego niż wniosek, o 

którym mowa w pkt 1. 

 

2. Do trybu rozpatrywania wniosków o płatność przepisy § 
24 i § 25 stosuje się odpowiednio. 


