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1. Czy limit pomocy do 300 tyś. zł na beneficjenta PROW odnosi się wyłącznie do 

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” czy do całego Programu? Czy np., jeżeli wnioskodawca 
skorzystał z dopłat bezpośrednich lub dotacji na modernizację gospodarstwa z innych 
działań, to musi pomniejszyć limit dofinansowania w przypadku składania wniosków do 
SGR? W rozporządzeniu PROW z dnia 24 września 2015r. z późn. zm. mowa jest o 
Programie, podobne zapisy znajdują się we wniosku o przyznanie pomocy, natomiast w 
instrukcji wypełniania wniosku widnieje wyjaśnienie, że limit określa się w odniesieniu do 
poddziałania 19.2. 

Odpowiedz: 

Zgodnie z § 15 ust 1 i 2 Rozporządzenia MRiRW 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” pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 300 tyś zł na jednego 
beneficjenta w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (limit nie dot. jednostki 
sektora finansów publicznych oraz operacji polegającej na utworzeniu inkubatora 
przetwórstwa lokalnego). Ponadto, zgodnie z §15 ust 3 wysokość pomocy przyznanej na 
jedną operację nie może przekroczyć 300 tys. zł w ramach poddziałania 19.2, 
z wyłączeniem operacji z zakresu rozpoczęcie działalności gospodarczej, tworzenia 
inkubatorów oraz operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych 
(np.: operacje realizowane przez jsfp z zakresu infrastruktury technicznej limit pomocy 
wynosi 2 mln zł, a w przypadku pozostałych zakresów limit pomocy wynosi 500 000 zł na 
miejscowość). 
Dodatkowo, należy mieć na uwadze, że LGD w swojej LSR może zmniejszyć maksymalną 
kwotę pomocy dla danego rodzaju operacji . Powyższe limity nie łączą się. Zatem jeśli 
wnioskodawca (np.: mikroprzedsiębiorca) wyraża chęć ubiegania się o pomoc nie tylko na 
rozwijanie działalności gospodarczej (max. 300 tyś na operację) ale również w ramach 



 
KP-611-353-ARiMR/1/z 

Strona 2 z 5 
 
 

 

innych zakresów działania 19.2 ,musi pamiętać że limit przyznania pomocy na jednego 
beneficjenta także wynosi 300 tyś zł. 

 
2. Czy pełnomocnictwo potwierdzone notarialne, które stanowi załącznik do wniosków o 

dofinansowanie, musi być wydane dla pełnomocnika specjalnie na potrzeby realizacji 
konkretnego projektu w ramach PROW/PO RYBY, czy też honorowane będą 
pełnomocnictwa ogólne, np. pełnomocnictwo wydane dla pełnomocnika spółki, który ma 
prawo do wszelkich czynności związanych z jej działalnością? 

Odpowiedz: 

Zgodnie z treścią instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach 
poddziałania 19.2 – „W imieniu podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy może 
występować pełnomocnik, któremu podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy udzielił 
stosownego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być sporządzone w formie pisemnej 
oraz określać w swojej treści w sposób niebudzący wątpliwości rodzaj czynności, do 
których pełnomocnik jest umocowany. W złożonym pełnomocnictwie własnoręczność 
podpisów musi zostać potwierdzona przez notariusza. Dane dotyczące pełnomocnika 
powinny być zgodne z dołączonym do wniosku pełnomocnictwem. Należy podać imię/ 
nazwisko / stanowisko / funkcję oraz dane teleadresowe pełnomocnika”. Jeżeli wcześniej 
wydane pełnomocnictwo ogólne, będzie spełniało ww. warunki, to nie ma potrzeby 
sporządzania nowego pełnomocnictwa na potrzeby PROW/ PO RYBY. 
 

3. Czy decyzja środowiskowa stanowiąca załącznik do wniosku o przyznanie pomocy musi 
dotyczyć danego wniosku, czy też jeżeli wnioskodawca już wcześniej uzyskał taką decyzję 
na tę samą inwestycję, co w projekcie (projekt jest rozwinięciem działalności) może złożyć 
wcześniej wydany dokument? 

Odpowiedz:  

Jeżeli wnioskodawca posiada aktualną, ważną decyzję środowiskową, której zakres, 
charakter i miejsce realizacji jest nie mniejszy niż planowana do wsparcia z prow/ po ryby 
- operacja, to nie ma potrzeby wydawania nowej decyzji środowiskowej. Należy jednak 
pamiętać, że od dnia 24 grudnia 2015 r. (weszły w życie zmiany, jakie wprowadzono do  
ustawy z 09.10.2015 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz 
niektórych innych ustaw Dz. U. z 2015 r. poz. 1936), decyzje o środowiskowych 
uwarunkowaniach są ważne 6 lat, z możliwością jego wydłużenia do 10 lat. 

4. Według jakiego kursu należy przeliczać wartość uzyskanej pomocy de minimis? 

Odpowiedz:  

Podaje się wartość pomocy w złotych oraz  w euro obliczoną zgodnie z art. 11 ust.1 i 3 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej, rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust. 2  tej 
ustawy oraz właściwymi przepisami unijnymi. 
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5. Wątpliwości dotyczą kryterium mówiącego o konieczności prowadzenia działalności 
gospodarczej przez 365 dni w ciągu 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku przez 
podmioty rozwijające działalność i odnoszą się do spółek cywilnych. Proszę o odpowiedź, 
czy 365 dni prowadzenia działalności odnosi się do spółki cywilne, czy tylko do jej 
wspólników, czy też do spółki i do każdego ze wspólników? 

Odpowiedz: 

Pytanie było już przedmiotem interpretacji ARiMR. Oto jego treść: „Zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r, poz. 
1570 z późn. zm) pomoc przysługuje podmiotowi spełniającemu warunki określone w § 3 
rozporządzenia i któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o 
krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 
wniosków o przyznanie płatności. Dodatkowa w przypadku, gdy operacja będzie 
realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, 
warunki określone w § 3 ust. 1 rozporządzenia powinny być spełnione przez wszystkich 
wspólników tej spółki.  

Analogicznie należy interpretować przepisy rozporządzenia w § 7 ust. 1 pkt 1, gdzie 
warunkiem ubiegania się o wsparcie przez podmiot ubiegający się jej przyznanie jest 
wykonywanie 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 ustaw)' z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz 
wykonywanie tej działalności w dniu złożenia wniosku. Jeśli każdy ze wspólników spółki 
spełni powyższe kryterium, to spółka cywilna będzie mogła występować w roli 
wnioskodawcy i ubiegać się o przyznanie pomocy w ramach inicjatywy LEADER 
poddziałanie 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020”. 

6. Wnioskodawca prowadzący gospodarstwo rolne posiada ubezpieczenie w ZUS (ze względu 
na prowadzenie działalności gospodarczej). Na jego gospodarstwo został wydany numer 
identyfikacyjny producenta. Czy wnioskując w ramach rozwijania działalności, musi on 
uzyskać osobny numer (przysługujący tylko jemu), czy może wykorzystać numer 
gospodarstwa, którego jest współwłaścicielem? 

Odpowiedz: 

Szczegółowe zasady nadawania numeru ewidencyjnego producenta reguluje ustawa z dn. 
18.12.2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych 
oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 807 
ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.12.2015 r. w 
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sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić wniosek o wpis do ewidencji 
producentów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1964 ze zm.). 

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej ARiMR, podstawowa zasada 
nadawania numerów identyfikacyjnych mówi że, w przypadku małżonków oraz podmiotów 
będących współposiadaczami gospodarstwa rolnego, nadaje się jeden numer 
identyfikacyjny osobie, na którą współmałżonek lub współposiadacz wyraził pisemną 
zgodę. Oznacza to, że: 

• osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, może zostać wpisana do 
ewidencji producentów i uzyskać numer identyfikacyjny, jeżeli małżonek wyrazi na 
to pisemną zgodę, oraz  

• współposiadacz gospodarstwa rolnego może zostać wpisany do ewidencji 
producentów i otrzymać numer identyfikacyjny, jeżeli pozostali współposiadacze 
wyrażą na to pisemną zgodę.   

Zasada alternatywna - niezależnie od zasady podstawowej, regulującej kwestię wpisu do 
ewidencji producentów oraz nadawania numerów identyfikacyjnych, możliwe jest nadanie 
odrębnego numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w pkt. 1, jeżeli Wnioskodawca 
prowadzi samodzielnie odrębne gospodarstwo rolne stanowiące zorganizowaną całość 
gospodarczą. W przypadku złożenia takiej deklaracji, Wnioskodawca jest zobowiązany do 
wskazania dowodów potwierdzających tę okoliczność. Dowody ( dokumenty) powinny 
zostać dołączone do wniosku o wpis do ewidencji producentów. Reasumując, 
wnioskodawca w ramach rozwijania działalności gospodarczej wykorzystuje numer 
identyfikacyjny nadany na gospodarstwo rolne. Ubiegać się o nadanie odrębnego numeru 
identyfikacyjnego możne tylko osoba, której małżonek ma już uprzednio nadany numer i 
prowadzi samodzielnie odrębne gospodarstwo lub jego zorganizowaną część. Spełnienie 
tego wymagania jest warunkiem koniecznym, aby możliwe było nadanie numeru odrębnego.  

7. Z jakiego okresu powinien pochodzić operat szacunkowy, w którym wyceniona jest 
nieruchomość stanowiąca wkład rzeczowy do projektu? Czy obowiązuje tu zasada z art. 156 
ust. 3 u.g.n. mówiąca o tym, że operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla 
którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że 
wcześniej wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, które 
wpływają na treść operatu. Operat szacunkowy może natomiast być wykorzystywany po 
upływie okresu 12 miesięcy, po potwierdzeniu jego aktualności przez rzeczoznawcę 
majątkowego. Potwierdzenie aktualności operatu następuje przez umieszczenie stosownej 
klauzuli w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę, który go sporządził. 

Odpowiedz: 

Zgodnie z art. 156 ust 3 u.g.n operat szacunkowy – przez który rozumie się sporządzoną 
przez rzeczoznawcę majątkowego na piśmie opinię o wartości nieruchomości – może być 
wykorzystywany do celu , dla którego został sporządzony, przez okres 12miesięcy od daty 
jego sporządzenia,  chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany 
czynników,  o których mowa w art. 156 ust. 4u.g.n. – może być wykorzystywany po 
potwierdzeniu jego aktualności przez rzeczoznawcę majątkowego. Potwierdzenie 
aktualności operatu następuje przez umieszczenie stosownej klauzuli w operacie 
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szacunkowym przez rzeczoznawcę, który go sporządził. Potwierdzenie ważności operatu 
szacunkowego  ( z zachowaniem wymogów formalnych) powoduje, że jest on ważny kolejne 
12 miesięcy od daty aktualizacji. 

Z § 58 ust. 2 rozporządzenia RM z dn. 21.09.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości 
i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. nr 207 poz.2109 z późn.zm.) wynika, że może 
mieć miejsce dalsze potwierdzanie aktualności operatu. Pomimo, że w ustawie u.g.n nie jest 
to zawarte, to jednak z § 58 ust. 2 ww. rozporządzenia wynika, że ważność jednego operatu 
może być przedłużana więcej niż jeden raz, po upływie kolejnych 12 miesięcy, zawsze w 
taki sam sposób. 
 

8. W jaki sposób spółka jawna ma udowodnić, że posiada zdolność prawną? 

Odpowiedz: 

Spółka jawna jest osobowym rodzajem spółki, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną 
firmą i nie stanowi ona innej spółki handlowej. Posiada natomiast tzw. ułomną osobowość 
prawną, czyli nie tworzy ona osobowości prawnej, lecz ma zdolność prawną na mocy 
ustawy. Każdy ze wspólników spółki jawnej odpowiada za jej zobowiązania bez żadnych 
ograniczeń całym swoim indywidualnym majątkiem w sposób solidarny z pozostałymi 
wspólnikami oraz z samą spółką. Wszyscy wspólnicy spółki jawnej mają prawo do 
reprezentowania spółki (w czynnościach sądowych oraz pozasądowych). Pozbawienie 
wspólnika tego prawa może nastąpić wyłącznie z bardzo ważnych powodów i tylko na mocy 
prawomocnego orzeczenia sądu. Można również zawrzeć w umowie spółki (sposób 
reprezentacji) to, że któryś ze wspólników zostanie pozbawiony prawa reprezentacji lub też 
że jest uprawiony do jej reprezentowania wyłącznie z innym wspólnikiem bądź 
prokurentem. 
 


