W załączeniu przesyłam pytania od naszych potencjalnych wnioskodawców na działania dotyczące
podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej z prośbą o interpretacje opisanych sytuacji:
1. Przypadek I: Firma prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Walter &
Wroński Kancelaria Radców Prawnych Łukasz Walter od 6 lipca 2015. Działalność jako jednoosobowy
przedsiębiorca Wnioskodawca prowadzi WYŁĄCZNIE w formie spółki cywilnej. Obecnie od lutego
nastąpi zmiana tego statusu i będzie prowadzić działalność również jako przedsiębiorca indywidualny
(poza spółką cywilną). Dodatkowo w okresie 14.03.14-29.09.14 Wnioskodawca prowadził
jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Dolina Mustangów Łukasz Walter. W związku z tym
Wnioskodawca ma pytanie czy obecnie prowadząc od lutego również indywidualnie działalność
gospodarczą będzie mógł starać się o dotację w ramach rozwoju działalności gospodarczej przy
założeniu, że nabór będzie na jesieni 2017 roku. Innymi słowy czy fakt, że obecnie Wnioskodawca
prowadzi działalność gospodarczą jako przedsiębiorca wpisany do CEIDG a w wcześniej prowadził
jeszcze inną działalność, to czy to zostanie mu zaliczone tak, że łącznie prowadził działalność co
najmniej 365 dni w ostatnich 3 latach? Wnioskodawca jest czynnym przedsiębiorcą od 1,5 roku, ale w
formie spółki cywilnej, od lutego natomiast będzie jeszcze dodatkowo czynny jako indywidualny
przedsiębiorca - pytanie czy działalność w formie tylko spółki cywilnej liczy się przedsiębiorcy do
wymogu prowadzenia działalności przez 365 dni jeśli o dofinansowanie będzie się ubiegał nie jako
spółka cywilna ale jako indywidualne działalność gospodarcza. Wątpliwość dotyczy tego że
Wnioskodawca chciałby uniknąć sytuacji odrzucenia wniosku ze wskazaniem, że jako indywidualny
przedsiębiorca prowadzić będzie działalność od lutego do czasu naboru, a więc krócej niż 365 dni. W
załączeniu przesyłam jego wypisy z CEDIG dla spółki cywilnej i działalności indywidualnej,
2. Przypadek II: osoba fizyczna zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektu polegającego na
podjęciu działalności gospodarczej w branży przetwórstwa produktów żywnościowych polegającej na
przetwórstwie i sprzedaży miodu. Ma w związku z tym pytanie czy kosztem kwalifikowanym w
ramach tego typu projektu będą mogły być koszty: zakupu uli, sprzętu do właściwego utrzymania
pasieki (pilarki stołowej, strugarki, agregatu prądotwórczego) oraz odkładów pszczelich (matka i
pszczoły) - oczywiście wszystkie te elementy będą służyły zwiększeniu ilości miodu do sprzedaży
natomiast mam wątpliwość czy w tych 3 rodzajach zakupów nie wchodzimy w działalność rolniczą.
Odpowiedź 1: Zgodnie z zapisami § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 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. poz. 1570 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem LSR”, jednym z
warunków ubiegania się o wsparcie w zakresie § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c jest wykonywanie przez
wnioskodawcę w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy łącznie
przez co najmniej przez 365 dni działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia
2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz wykonywanie tej działalności w dniu
złożenia wniosku.
Do okresu prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną wlicza się również okres
prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej.
Odpowiedź 2: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia 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. poz. 1570 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem LSR”, pomoc na operację w
zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a jest przyznawana, jeżeli m.in. operacja zakłada podjęcie
we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829) i jej wykonywanie do

dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. Zgodnie z art. 3 pkt 1 tej ustawy,
przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych
oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.
Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, kod PKD 01.49.Z to podklasa „Chów i hodowla pozostałych
zwierząt”, która obejmuje chów i hodowlę pszczół, produkcję miodu i wosku pszczelego oraz
pozostałych produktów pszczelich. Podklasa ta jest wyodrębniona w ramach działu 01 - uprawy
rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową. Biorąc pod uwagę
powyższe, operacja nie spełnia warunków przyznania pomocy określonych w rozporządzeniu LSR.

