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Materiał szkoleniowy - Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej  

 

§ 2 ust. 1. pkt 6, budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub 
kulturalnej 

 
UWAGA:  
W celu poprawnego wypełnienia formularza wniosku podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy powinien zapoznać się z Instrukcją jego wypełniania. 
Wnioskodawca korzystający z usługi doradztwa samodzielnie podejmuje decyzje w oparciu do informacje udzielone w ramach usługi doradczej. LGD nie ponosi 
odpowiedzialności za błędy, wady, usterki lub braki w dokumentacji aplikacyjnej lub rozliczeniowej operacji spowodowane jakimkolwiek działaniem lub 
zaniechaniem wnioskodawcy lub beneficjenta związane ze złożeniem błędnej, wadliwej lub wybrakowanej dokumentacji aplikacyjnej lub dotyczącej rozliczenia 
operacji w ramach udzielonego wsparcia Leader w ramach LSR.            
                     
OCENA WARUNKÓW WSTĘPNYCH 

Warunek Rozwiązanie 

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony 
w miejscu i terminie wskazanym w 
ogłoszeniu  naboru wniosków o przyznanie 
pomocy 

Operacje, które nie spełniają warunków wstępnych nie podlegają dalszej oceny ocenie zgodności z LSR. Nie możesz złożyć 
wniosku na zapas wcześniej niż termin naboru określony w ogłoszeniu. Nie możesz złożyć WOPP do gminy, czy Urzędu 
Marszałkowskiego. Wnioski składasz do biura LGD. Jeśli nie posiadasz numeru identyfikacyjnego producenta rolnego, udaj się do 
Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Złóż stosowny wniosek i otrzymasz decyzję o nadaniu 
numeru. Ten numer trzeba wpisać do WOPP. Złóż wniosek osobiście, przez  pełnomocnika  lub  przez  osobę   upoważnioną. 
Pamiętaj aby Wniosek był  podpisany przez Wnioskodawcę. Pracownik LGD potwierdzi fakt złożenia wniosku, na jego 
egzemplarzu poprzez przybicie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD, daty i godziny wpływu, nadaniu indywidualnego 
numeru wniosku oraz złożenie własnoręcznego podpisu na kopi pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera również liczbę 
złożonych wraz z wnioskiem załączników. 
Umowa spółki lub statut spółdzielni, innej osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej 
ubiegającej się o przyznanie pomocy 
Dokument powinien zawierać informację, że operacja opisana we wniosku może być realizowana w zakresie objętym 
działalnością podmiotu, a obszar, na którym podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy prowadzi działalność 
obejmuje obszar objęty LSR. 

Składasz wniosek jedynie na typ operacji, zachowanie dziedzictwa lokalnego albo infrastrukturą. Nie ma możliwości wskazania 
typu operacji innych niż te wskazanie na ogłoszeniu o naborze. Nie składamy wniosków na operacje typu: wzmocnienia kapitału 
społecznego czy też promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Nabory dla tych typów operacji 
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będą w innym terminie. Nie można złożyć wniosku w ramach naboru na typ operacji nie wskazany w LSR.  

Operacja jest zgodna z zakresem 
tematycznym, który został wskazany w 
ogłoszeniu  w ogłoszeniu naboru wniosków o 
przyznanie pomocy 

Ubiegasz się o wsparcie w formie refundacji kosztów kwalifikowanych. Nie ma możliwości wybrania formy wsparcia w formie 
premii.   

Operacja realizuje cele główne i szczegółowe 
LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników 
Operacja jest zgodna z Programem, w ramach 
którego jest planowana realizacja tej 
operacji, w tym:  
Operacja jest zgodna z formą wsparcia 
wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków 
o udzielenie wsparcia 
Operacja jest zgodna z warunkami udzielenia 
wsparcia obowiązującymi w ramach naboru 

Wypełnij załącznik z ogłoszenia, opisz dokładanie dlaczego operacja powinna otrzymać maksymalną liczbę punktów w ramach 
lokalnych kryteriów wyboru operacji przez Radę LGD. Wraz z WOPP wnioskodawca składa inne pozwolenia, zezwolenia, decyzje i 
inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków przyznania pomocy (w przypadku, gdy uzyskanie ich jest wymagane przez 
odrębne przepisy). Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, 
chyba, że rodzaj obiektu nie wymaga uzyskania pozwolenia, a wystarczy samo zgłoszenie. W zależności zatem od zakresu robót 
budowlanych konieczne jest dołączenie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Należy również pamiętać, że w ocenie MRiRW 
projekty finansowane ze środków PROW powinny być przygotowane i przemyślane. Wszelkie pozwolenia i zgłoszenia powinny 
być zatem dołączone już na etapie WOPP, chyba że Ministerstwo Rolnictwa wyda inne wytyczne w tym zakresie. Nie ma 
obowiązku dołączać Biznes planu ani studium wykonalności.  
Zwróć uwagę na obowiązek posiadanie siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR przez jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Siedziba wnioskodawcy musi 
znajdować się na terenie wiejskim objętym LSR. Wyjątek wprowadzono dla: 
osobą prawny prawnej, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim 
objętym LSR, albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli 
siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR. Przez obszar wiejski objęty LSR rozumie się 
obszar gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich objęty LSR, z wyłączeniem obszaru miast zamieszkanych przez więcej niż 20 
tys. mieszkańców. 
Przy ustalaniu wysokości środków pozostałych do wykorzystania w ramach limitu uwzględnia się sumę kwot pomocy wypłaconej 
na zrealizowane operacje i kwot pomocy przyznanej na operacje, których realizacja nie została jeszcze zakończona. Limit pomocy 
na beneficjenta osobą fizyczną, organizacja pozarządowa, będącego na okres programowania 2014-2020 wynosi 300 tys. zł, 
limit nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych. Jeśli LGD zamierza wprowadzić ograniczenia w wysokości kwoty 
pomocy, np. dla danego Beneficjenta, typu operacji czy rodzaju działalności gospodarczej, przy zachowaniu granic określonych 
przepisami § 15 rozporządzenia LSR, informacja w tym zakresie musi zostać zamieszczona w ogłoszeniu naboru wniosków o 
przyznanie pomocy. 
W sekcji B_III 11 Planowane terminy realizacji operacji (Wniosek). Zaznacz odpowiednie daty mając na uwadze maksymalnie 12 
m-cy. Ustalając termin zakończenia realizacji poszczególnych etapów operacji należy wziąć pod uwagę czas potrzebny LGD na 
dokonanie wyboru operacji, sporządzenie dokumentacji związanej z wyborem i przekazanie jej do właściwego UM (45 dni od 
dnia, w którym upłynął termin składania wniosków) oraz czas potrzebny UM na rozpatrzenie wniosku od dnia wpływu do UM 
przekazanego przez LGD itp. Złożenie wniosku o płatność dla operacji (jednoetapowej lub dwuetapowej) powinno być 
dokonane nie później niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022r.  Formularze 
wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia 
dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej ARiMR  http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-
2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-
spolecznosc.html. Nie składaj wniosku na wzorze dla tzw. projektów grantowych ani wniosku dla operacji polegającej na 

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html
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rozpoczęciu działalności gospodarczej gdzie określono inne wzory wniosków. 

Do wniosku dołączono dokumenty wskazane 
w ogłoszeniu o naborze potwierdzające 
spełnienie warunków udzielenia wsparcia 
oraz kryteriów wyboru operacji 

Pamiętaj o dołączeniu do Wniosku załącznika Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Jego brak 
spowoduje negatywną ocenę wstępną wniosku. 

Wniosek spełnia dodatkowe warunki 
udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach 
naboru - Wniosek złożono w wersji 
papierowej oraz w wersji elektronicznej na 
płycie CD/DVD 

Brak załączonego wniosku wraz z załącznikami na płycie CD spowoduje negatywną ocenę wstępną wniosku. Wymóg ten 
weryfikowany będzie na etapie oceny wstępnej operacji. Oba dokumenty muszą być tożsame. 

 
OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR 

Warunki   

Operacja zakłada realizację celów głównych i 
szczegółowych LSR, przez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
monitoringu określonych w LSR 

Pole 1.4. Uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru operacji przez LGD [POLE OBOWIĄZKOWE] Należy uzasadnić 
(krótki i zwięzły opis) zgodność operacji z celami LSR i kryteriami wyboru operacji przez LGD. Należy wskazać powiązanie 
pomiędzy celami oraz przedsięwzięciami określonymi w polach 1.1-1.3 a potrzebą realizacji operacji. Wskazać należy także 
zgodność operacji z określonymi przez LGD kryteriami wyboru operacji. Najważniejsze jest wskazanie w jakim stopniu realizacja  
operacji przyczyni się do realizacji celów określonych w LSR. Opis zawarty w tym polu będzie wykorzystany przez LGD podczas 
oceny operacji pod kątem zgodności z LSR oraz kryteriami wyboru. 
Elementy te zostały ujęte w LSR, w tym zostały upublicznione na stronie internetowej LGD łącznie z Ogłoszeniem o naborze 
wniosków (należy przepisać ww. elementy z LSR). Cel ogólny, szczegółowy i przedsięwzięcie jest wskazywane w ogłoszeniu: 
Cel ogólny LSR 
1. Obszar rozwinięty gospodarczo, którego przedsiębiorcy identyfikują się z terenem LGD 
Cel(e) szczegółowe LSR 
1.1 Świadomi i kompetentni przedsiębiorcy działający na obszarze LGD 
Przedsięwzięcia 
1.1.3. Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę generującą powstanie nowych miejsc pracy 
 
Operację można uznać za zgodną z LSR, gdy z zaznaczeń wynika, że jej realizacja przyczyni się do osiągnięcia co najmniej jednego 
celu ogólnego LSR, co najmniej jednego celu szczegółowego LSR oraz, że jest ona zgodna z co najmniej jednym przedsięwzięciem 
planowanym w ramach LSR.  
Pole 6. Cel(e) operacji [POLE OBOWIĄZKOWE] Należy szczegółowo określić cel, jaki stawia sobie podmiot ubiegający się o 
przyznanie pomocy przystępując do realizacji operacji, z którego wynikać będzie wpływ na osiągnięcie celów określonych w 
Programie (jakie efekty podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy zamierza osiągnąć poprzez realizację tej operacji). 
Planowany cel operacji powinien być zgodny z celami określonymi w LSR LGD, która ogłosiła nabór wniosków. 
1) Nie należy przepisywać celów LSR. 
2) W celach nie należy wymieniać zakresu rzeczowego. 
3) Określony przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy cel musi być mierzalny, konkretny, adekwatny do zakładanych 
rezultatów (efektów), realistyczny oraz określony w czasie. 
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Jeżeli operacja realizuje zakres operacji, który nie został wymieniony w wierszach pola 4 (Zakres operacji ale został 
wyszczególniony w LSR, należy wpisać go w wierszach tabeli 6.2 oraz wskazać pozostałe informacje, zgodnie z zakresem 
określonym w tabeli 
Przykłady poprawnie sformułowanego celu operacji 
1) Poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez zaspokojenie ich potrzeb kulturalnych  
2) Wzrost  uczestnictwa w życiu kulturalnym dzięki stworzeniu odpowiednich warunków do aktywności kulturalnej lub rekreacyjnej  
3) Aktywizacja mieszkańców do współdecydowania o przedsięwzięciach realizowanych na obszarach zdegradowanych w ramach 
zmodernizowanej infrastruktury rekreacyjnej 
4) Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez zapewnienie możliwości korzystania z urządzeń tzw. małej infrastruktury 
rekreacyjnej oraz sieci ścieżek rowerowych 

OCENA ZGODNOŚC Z PROGRAMEM (PROW 2014-2020) 

Warunki  

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna / osobą fizyczna wykonująca działalność gospodarczą 

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna / osobą 
fizyczna wykonująca działalność gospodarczą 

Dołącz dowód osobisty  

Miejsce zamieszkania osoby fizycznej  
znajduje się na obszarze wiejskim objętym 
LSR - dotyczy osób fizycznych, które nie 
wykonują działalności gospodarczej, do której 
stosuje się przepisy ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej/ Wnioskodawca 
jest obywatelem państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej/ Wnioskodawca jest 
pełnoletni  

Zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego musi wskazywać gminę z obszaru LSR. 
Również we wniosku o płatność należy dołączyć ten dokument na okres składania wniosku o płatność. Nie ma obowiązku 
zamieszkiwania na terenie LSR przed złożeniem WOPP.  

Wnioskodawcą jest osobą prawną  -dotyczy stowarzyszeń, fundacji, JST itp. osób prawnych  

Siedziba / oddział osoby prawnej, znajduje się  
na obszarze wiejskim objętym LSR (nie 
dotyczy gmin, których obszar wiejski jest 
objęty LSR, w ramach której zamierza 
realizować operację, lecz siedziba znajduje 
się poza obszarem objętym LSR, a także nie 
dotyczy powiatów, jeżeli przynajmniej jedna z 
gmin wchodzących w skład tego powiatu 
spełnia powyższy warunek dotyczący gmin) 

Siedziba stowarzyszenia lub oddział musi się znajdować na obszarze LSR. Bez znaczenia jest że nasza działalność dotyczy 
mieszkańców obszaru objętego LSR. Zmiana tego zapisy w sierpniowej nowelizacji rozporządzenia MRiRW.  

Kryteria wspólne  dotyczące Wnioskodawcy i operacji  
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Operacja jest zgodna z celem (-ami) 
określonym (-ymi) w PROW na lata 2014-
2020 dla działania  M19, a jej realizacja 
pozwoli na osiągnięcie zakładanych 
wskaźników. 

Należy wskazać poprzez zaznaczenie właściwej odpowiedzi (TAK albo NIE), czy operacja wpisuje się w cel szczegółowy określony 
w PROW 2014-2020: 
- 3A: Poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez 
systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy i 
organizacje producentów oraz organizacje międzybranżowe. 
Należy wybrać cel szczegółowy powiązany 3A jeżeli planowana operacja obejmuje swym zakresem małe przetwórstwa oraz 
tworzenie sieci w zakresie utworzenia krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych oraz działań promocyjnych i 
marketingowych. 
- 6A: Ułatwianie różnicowania działalności, zakładania i rozwoju małych przedsiębiorstw, a także tworzenia miejsc pracy. 
Zgodnie z PROW na lata 2014-2020, operacja w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności musi realizować 
cel szczegółowy powiązany 6A, w związku z powyższym pole to jest wypełnione na stałe. 
- 6C: Zwiększanie dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na obszarach wiejskich oraz podnoszenie poziomu 
korzystania z nich i poprawianie ich jakości. 
Należy wybrać cel szczegółowy powiązany 6C jeżeli planowana operacja obejmuje swym zakresem wykorzystanie technologii 
informacyjnych w rozwoju pozarolniczych miejsc pracy czy udostępnianie zasobów kulturowych, przyrodniczych i turystycznych 
obszarów wiejskich. 

Operacja jest zgodna z zakresem pomocy 
określonym w rozporządzeniu 

Zgodnie ze zmianą rozporządzenia MRiRW z 25 sierpnia 2016 r. wskazano, że koszty planowane do poniesienia w ramach 
operacji: 
a)  mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1, 
b)  nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej 
realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR; 
Należy wskazać czy operacja ma charakter inwestycyjny, czy nie. W zakresie operacji polegającej na Budowa lub przebudowa 
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej  możliwe jest zaznaczenie, w tym 
wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury. Oznacza to, że oprócz inwestycji można ponieść koszty na wyposarzenie 
dotyczące podmiotów działających w sferze kultury. W przypadku inwestycji turystycznych lub rekreacyjnych operacja obejmuje 
jedynie koszty budowy lub przebudowy. Operacie te nie dotyczą zakupu nowych maszyn lub wyposażenia (z wyjątkiem wyżej 
opisanym). Sfinansowanie kosztów wyposarzenia infrastruktury może być sfinansowane w zakresie wzmocnienia kapitału 
społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z 
wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (§ 2  ust 1 pkt 1). Wtedy kosztem może być wyposażenie, przykładowo sali w świetlicy 
wiejskiej w sprzęt nagłośnieniowy. 
Zgodnie z § 29 ust. 3 rozporządzenia MRiRW, koszty kwalifikowalne podlegają refundacji jeżeli zostały poniesione od dnia, w 
którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r. Dowodem poniesienie kosztu jest 
faktura lub inny dokument księgowy który załączany jest do wnioski o płatności. Koszty te muszą zostać ujęte w zestawieniu 
rzeczowo-finansowym określonym we WOPP 
Zwróć uwagę na obowiązki na etapie Umowy i wniosku o płatność, zastosuj zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego 
traktowania wykonawców do 20 tys. zł, powyżej 20 tys. obowiązkowo zastosuj zasadę konkurencyjnego trybu wyboru 
wykonawców dla pozycji kosztowych ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem określonego w 
umowie, Pamiętaj o 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; 



 

St
ro

n
a6

 

Operacja, zakłada realizację inwestycji na 
obszarze wiejskim  objętym LSR  

Miejsce realizacji operacji musi być na terenie obszaru LSR (gminy członkowskie).   

Inwestycje w ramach operacji będą 
realizowane na nieruchomości będącej 
własnością lub współwłasnością 
Wnioskodawcy lub Wnioskodawca posiada 
udokumentowane 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 

Koniecznie dołączone załącznika Dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości - najlepiej na okres 
powyżej 7 lat  
– oryginał lub kopia, Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację 
operacji, jeżeli operacja jest realizowana na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem 
współwłasności - załącznik obowiązkowy w przypadku gdy realizacja operacji obejmuje zadania trwale związane z gruntem lub 
wyposażenie;  
Zgodnie z Instrukcją w przypadku, gdy nieruchomość, na której realizowana będzie operacja znajduje się w posiadaniu zależnym 
podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do tej nieruchomości, może być: 
• umowa dzierżawy lub inna umowa potwierdzająca posiadanie zależne, zawarta na okres, co najmniej 5 lat licząc od dnia 
dokonania płatności ostatecznej albo 3 lata od dnia dokonania płatności ostatecznej w przypadku operacji obejmujących 
tworzenie miejsc pracy przez MŚP, wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny. 
Rekomenduje się umowy użytkowania lub dzierżawy. Umowa dzierżawy jest to umowa na mocy, której jedna osoba 
zobowiązuje się oddać rzecz do używania i pobierania pożytków ( Wydzierżawiający) podczas gdy, druga osoba zobowiązuje się 
płacić z tego tytułu czynsz. Umowa powinna dokładnie określać nieruchomość wskazując numer działki, powierzchnię działki, dla 
której Wydział Ksiąg Wieczystych właściwego Sądu Rejonowego prowadzi księgę wieczystą. Dobrze jeżeli te informacje są 
określone w umowie. Warunek ten będzie oceniany na etapie oceny zgodności operacji z Programem. Powinna to być umowa 
dająca tytuł prawny do nieruchomości przez okres realizacji operacji inwestycyjnej i okres trwałości operacji, przez co najmniej 5 
lata od dnia wypłaty płatności końcowej.  Umowa powinna być zawarta przez stronę która oddaje w użytkowanie nieruchomość 
na konkretny cel, najlepiej wprost odnoszący się do zakresu operacji. Przepisy mówią w tym miejscu, że dysponowanie powinno 
być na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy, czyli zapewne dobrze byłoby określić ten cel w sposób bardziej 
szczegółowy niż jedynie wskazanie na tzw. cele statutowe. Pamiętaj, że wobec innych podmiotów niż Skarb Państwa lub inne 
jednostki samorządu terytorialnego, ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości będącej własnością gminy 
ma być nie tylko odpłatne, ale również zgodne z zasadą ekwiwalentności świadczeń. Norma ta ma charakter bezwzględnie 
obowiązujący i pociąga za sobą nieważność umowy z nią sprzecznej. 

Operacja będzie realizowana w 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 o 
przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 
dnia 31 grudnia 2022 r. 

Zgodnie z § 4 rozporządzenia MRiRW, operacja może być 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.  
 

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi 
nie mniej niż 50 tys. złotych 

Całkowita wartość operacji definiowana jest jako suma kosztów kwalifikowanych i kosztów niekwalifikowanych operacji. 
 Jeżeli kwota kosztów planowanych do poniesienia ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów jest niższa niż 
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kwota określona w LSR pomocy nie przyznaje się. Koszty kwalifikowane są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do 
osiągnięcia jej celu oraz racjonalne. Zakres kosztów kwalifikowanych określa § 17 rozporządzenia. 
W ramach operacji polegającej na realizacji projektów infrastrukturalnych (operacje polegające na budowie lub przebudowie 
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej) Rubryka „Wnioskowana kwota 
pomocy” obejmuje zarówno wkład EFRROW, jak i wymagany krajowy wkład środków publicznych. Zgodnie z PROW na lata 2014-
2020 jednolita wielkość wkładu EFRROW wynosi 63,63% kwoty pomocy, a wymagany krajowy wkład środków publicznych wynosi 
36,37% (stanowi uzupełnienie środków EFRROW do wysokości kwoty pomocy). Wartości rubryki powinny być takie same jak 
Rubryki „Koszty kwalifikowalne operacji”. Należy pamiętać że operacja powinna stanowić zamkniętą całość. Jeżeli koszty ujęte w 
kosztorysie inwestorskim lub planowane do poniesienia w ramach operacji nie mieszczą się w wykazie kosztów kwalifikowanych a 
są koniecznie do poniesienia dla realizacji operacji należy je wykazać jako koszty niekwalifikowane w pozycji 2. Planowane koszty 
realizacji operacji, 2.4 Inne koszty (niekwalifikowane) i opisać z pozycji Opis operacji. Koszty, które zgodnie z katalogiem kosztów 
kwalifikowanych należy zaliczyć do tych kosztów nie mogą być sztucznie wyodrębnione jako koszty niekwalifikowane operacji. 
W przypadku dołączenia do WOPP kosztorysu inwestorskiego musi on zawierać te koszty które zostaną następne wskazane w 
zestawieniu rzeczowo-finansowym jako koszty kwalifikowane operacji. 

Wnioskodawca, realizujący operację: 

 posiada doświadczenie w realizacji 
projektów o charakterze podobnym 
do operacji, którą zamierza 
realizować, lub 

 posiada zasoby odpowiednie do 
przedmiotu operacji, którą zamierza 
realizować, lub 

 posiada, jeżeli jest osoba fizyczną, 
kwalifikacje odpowiednie do 
przedmiotu operacji, lub  

 wykonuje działalność odpowiednią 
do przedmiotu operacji, którą 
zamierza realizować 

Doświadczenie, kwalifikacje, zasoby można wykazać za pomocą partnera w ramach umowy partnerskiej. Współpraca podmiotów 
uczestniczących w realizacji projektu może być organizowana w różnych formach, w zależności od stopnia zaangażowania danej 
instytucji oraz etapu realizacji konkretnego przedsięwzięcia.  

 poparciu dla celów projektu (np. w formie listu intencyjnego, deklaracji poparcia, porozumienia, umowy przedwstępnej) 
wyrażonym przez podmioty, których udział jest uzasadniony z punktu widzenia efektów projektu; 

 udostępnieniu przez inny podmiot zasobów ludzkich, technicznych i organizacyjnych  do realizacji projektu; 

 przekazaniu wkładu finansowego przeznaczonego na realizację zadania niebędącego zadaniem własnym donatora; 

 zaangażowaniu kapitału prywatnego w realizację projektu; 

 zlecaniu zadań publicznych innym podmiotom spoza sektora finansów publicznych; 

 zakupie towarów lub usług od innych podmiotów 
Wspólna realizacja projektu polega na wniesieniu przez partnerów do projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych 
lub finansowych, stosownych do zakresu wykonywanych zadań. Wdrażanie projektu partnerskiego powinno odbywać się na 
warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie z zastrzeżeniem, że stronami porozumienia albo umowy o 
partnerstwie nie mogą być podmioty wykluczone z możliwości otrzymania dofinansowania, np. na podstawie art. 207 ust. 4 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Niemożliwe jest również zawarcie partnerstwa przez dany podmiot z 
podległą mu jednostką organizacyjną. Poszczególni partnerzy muszą być podmiotami od siebie niezależnymi i odrębnymi (tj. 
żaden z podmiotów nie może mieć realnego wpływu na decyzje podejmowane przez drugi podmiot), tym samym  za partnerstwo 
nie będą uznawane porozumienia jednostek samorządu terytorialnego z jednostkami i zakładami budżetowymi, które zostały 
przez nie utworzone.  
Partnerzy nie mogą przeznaczać środków finansowych na cele inne niż związane z Projektem, w szczególności na tymczasowe 
finansowanie swojej podstawowej, poza projektowej działalności. 

Realizacja operacji nie jest możliwa do bez 
udziału środków publicznych/ Koszty 
kwalifikowalne operacji nie są 
współfinansowane z innych środków 

W tej części podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wskazuje, czy bez dofinansowania o które się ubiega zrealizowałby taką 
samą inwestycję, tj. o takim samym zakresie rzeczowym i w takim samym okresie. Na podstawie udzielonych przez podmiot 
ubiegający się o przyznanie pomocy odpowiedzi, UM dokona oceny możliwości realizacji operacji objętej wnioskiem bez udziału 
środków publicznych, z wyjątkiem jednostki sektora finansów publicznych. 
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publicznych , a w przypadku Wnioskodawcy 
będącego   jednostką sektora finansów 
publicznych lub organizacją pożytku 
publicznego wydatki nie są 
współfinansowane w drodze wkładu z 
funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności 
lub jakiegokolwiek innego unijnego 
instrumentu finansowego 

Operacja dotyczy budowy lub przebudowy infrastruktury 

Budowana lub przebudowana infrastruktura 
będzie miała ogólnodostępny i 
niekomercyjny charakter 

Niekomercyjność oznacza, że istnieje możliwość pobierania opłat za towary lub usługi ale wygenerowane w ten sposób dochody 
powinny być przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania tej infrastruktury. Pobieranie opłat w celu uzyskania zysku nie jest 
dopuszczalne.  

Operacja dotyczy budowy lub przebudowy 
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej 
lub kulturalnej 

Pojęcia budowy i przebudowy nie są zdefiniowane na gruncie przepisów rozporządzenia MRIRW. Należy zastosować pojęcia z 
Prawa budowlanego.  
Do robót budowlanych Prawo budowlane zalicza pięć kategorii czynności dotyczących obiektu budowlanego: 

(1) budowę; 
(2) przebudowę; 
(3) montaż; 
(4) remont; 
(5) rozbiórkę. 
Jedynie pierwsze, drugie i czwarte pojęcie zawierają swoje definicje legalne. Określenia trzecie i piąte nie wymagały, zdaniem 
ustawodawcy zdefiniowania. Zgodnie z art. 3 ustawy : budowa oznacza wykonywanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
rozbudowa obiektu budowlanego, czyli zmiana charakterystycznych parametrów istniejącego obiektu budowlanego, takich jak 
kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość (wniosek a contrario z definicji legalnej "przebudowy" - art. 3 
pkt 7a); nadbudowa, czyli powiększenie istniejącego obiektu budowlanego poprzez zwiększenie jego wysokości z zachowaniem 
tej samej powierzchni zabudowanej, z tym zastrzeżeniem, że nie będzie stanowić nadbudowy wykonanie konstrukcji dachowej 
nad istniejących budynkiem, gdyż stanowi to niezbędny element do przykrycia dachem. Definicję „przebudowy” wprowadzono 
ustawą o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw z 2005 r. Przebudowa może dotyczyć 
wyłącznie istniejącego już obiektu budowlanego. Przebudowa polega na wykonywaniu prac (robót budowlanych), których 
skutkiem jest zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego. Zmiana ta jednak nie może 
dotyczyć parametrów charakterystycznych obiektu, takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość 
bądź liczba kondygnacji. W konsekwencji przebudowy nie ulegną zatem zmianie elementy (parametry) charakterystyczne 
obiektu. W wyniku przebudowy, w przeciwieństwie do budowy, nie powstaje nowa substancja budowlana. Literalne brzmienie 
przepisów rozporządzenia MRiRW, wskazuje, że operacje typu § 2 ust. 1. pkt 6, nie obejmują remontu obiektów budowlanych. 
Remont, podobnie jak przebudowa, może dotyczyć wyłącznie istniejącego obiektu budowlanego. Celem robót remontowych ma 
być odtworzenie stanu pierwotnego. Ustawodawca wprowadza tu jednak dwa dodatkowe zastrzeżenia: 



 

St
ro

n
a9

 

- chodzi o roboty niestanowiące bieżącej konserwacji, przy czym pojęcie to nie ma swojej definicji legalnej, stąd należy to 
rozumieć zgodnie ze znaczeniem z języka ogólnego, tj. w ramach bieżącej konserwacji mieszczą się czynności niezbędne do 
utrzymania obiektu budowlanego w odpowiednim stanie technicznym, tak aby nie uległ pogorszeniu z związku z bieżącą 
eksploatacją albo nie uległ pogorszeniu w stopniu, który nie byłby uzasadniony zwykłą eksploatacją; 
- dopuszczalne jest stosowanie wyrobów (materiałów) budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. 
Odróżnienie robót budowlanych w praktyce może niejednokrotnie przysparzać poważnych trudności.  
Właściwa kwalifikacja robót ma znaczenie nie tylko teoretyczne, ale i praktyczne. Przykładowo, remont co do zasady podlega 
jedynie zgłoszeniu robót, podczas gdy odbudowa i przebudowa wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Przepis nie 
obejmują wsparcia infrastruktury sportowej nawet jeżeli przeznaczona będzie do użytku publicznego.  Warunkiem wsparcia jest 
spełnienie tego kryterium odnośnie budowanej infrastruktury. Jest to weryfikowane przez biuro LGD na etapie oceny zgodności 
operacji z Programem.  
Przepisy rozporządzenia MRiRW i PROW nie definiują precyzyjnie podziału na infrastrukturę rekreacyjną i sportową.  W sumie 
granica ta jest płynna i może uwzględniać również infrastrukturę związaną z rekreacją i krzewieniem kultury fizycznej, która 
przecież może zostać zaliczona do infrastruktury kulturalnej. Fakt realizacji inwestycji na terenie ośrodka sportu nie powien 
wykluczyć możliwości realizacji takiej operacji. Decydować będzie przeznaczenie infrastruktury na cele rekreacyjne a nie 
sportowe, które zostanie określone we wniosku i poparte dokumentami np. Regulaminem korzystania. Wnioskodawca będzie 
deklarował we wniosku wartość wskaźnika produktu Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej.  
Znaczenie będzie miało również jak a infrastruktura będzie eksploatowana i kto nim będę nią zarządzał. Pamiętać należy aby 
projekt był zgodny z celami LSR, Innowacyjny i skierowany do grup defaworyzowanych. Budowa infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej wiąże się nierozerwalnie z udostępnieniem tej infrastruktury turystom. W przypadku operacji realizowanej z 
zakresu turystyki przez osobą fizyczną lub inny podmiot, należy wskazać na zasadność zarejestrowania działalność gospodarczej 
wnioskodawcy albo dokonania zgłoszenia do ewidencji innych obiektów prowadzonej przez Gminę na podstawie przepisów art. 
35 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 62 poz. 576). 

Operacja służy zaspokojeniu potrzeb 
społeczności lokalnej 

Musisz opisać te potrzeby we wniosku w pozycji Opis operacji. Możesz dołączyć wszelkie dodatkowe załączniki potwierdzające 
spełnienie tego warunku, np. pismo polecające z gminy wskazujące że ta operacja w ocenie władz gminnych służy zaspokajaniu 
potrzeb społeczności lokalnej na obszarze na jakim ma być realizowana.  W opisie operacji wskaż cel ogólny i szczegółowy ze 
Strategii Rozwoju Gminy lub Planu Rozwoju Lokalnego albo innego dokumentu strategicznego gminy gdzie można wskazać, że 
oczekiwana jest realizacja tego typu operacji i jest to spójne ze strategicznymi planami rozwoju gminy. Taki opis ułatwi ocenę 
tego warunku LGD.  

 


