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Pytanie:  
Wnioskodawca, który został wybrany przez LGD do dofinansowania operacji w 
ramach premii na podjęcie działalności gospodarczej chciałby skorzystać również z 
pomocy z Powiatowego Urzędu Pracy, gdyż jest aktualnie osobą bezrobotną. 
Wnioskodawca posiada uprawnienia geodety i w ramach operacji, na którą została 
przyznana pomoc planuje zakupić tachimetr robotyczny- urządzenie niezbędne do 
pracy.  Celem operacji jest utworzenie nowego miejsca pracy (w formie 
samozatrudnienia) poprzez utworzenie przedsiębiorstwa świadczącego usługi w 
zakresie geodezji i kartografii. Z kolei z PUP chciałby otrzymać wparcie na zakup 
odbiornika GNSS. Jest to odrębne urządzenie, które współpracuje z tachimetrem. 
Czy jeśli Wnioskodawca otrzyma wsparcie z PUP zdyskwalifikuje go to z otrzymania 
pomocy w ramach PROW na podstawie zapisów par 8 ust.  4 pkt. 1 umowy o 
przyznaniu pomocy, pomimo iż dofinansowanie z PUP przeznaczone jest na zakup 
innego sprzętu?  
 
 
Odpowiedź: 
 
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. poz. 1570) nie wprowadza ograniczeń w 
zakresie wcześniejszego uzyskania wsparcia ze środków innych niż PROW 2014-
2020. Ograniczenie wskazane w § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia LSR dotyczy 
wyłącznie uzyskania wcześniej wsparcia na operację z zakresu podejmowania 
działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Ponadto zapisy par 8 
ust.  4 pkt. 1 umowy o przyznaniu pomocy mówią o tym, iż w przypadku  
finansowania operacji z innych środków publicznych- następuje odmowa wypłaty 
pomocy. Z danych zawartych w pytaniu wynika, iż Wnioskodawca w ramach wniosku 



 

o przyznanie pomocy nie ubiega się o dofinansowanie sprzętu, który chciałby 
pozyskać za dotację z PUP. W związku  z powyższym na podstawie dostępnych 
informacji nie zachodzi tu ryzyko finansowania operacji z innych środków 
publicznych.   
 
 


