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Pytanie : 

Proszę o informację, czy osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej może 

uzyskać pomoc w zakresie par. 2, ust. 1, pkt. 2, lit. b  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA 

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 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. z 2015r., poz. 1570 z późn. zm.) przy 

założeniu, że po zakończeniu realizacji operacji przed złożeniem wniosku o płatność 

beneficjent takową działalność gospodarczą podejmie oraz jaki procent dofinansowania jemu 

przysługuje. 

 

 

Odpowiedź : 

 

 

Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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. z 2015r., poz. 

1570 z późn. zm.) pomoc na operacje w zakresie tworzenie lub rozwój inkubatorów 

przetwórstwa lokalnego produktów rolnych  przyznawana jest , jeżeli :  

a) podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy nie została dotychczas przyznana 

pomoc na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a lub c, której 

przedmiotem jest działalność gospodarcza sklasyfikowana w przepisach 

rozporządzenia Rady ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w  sprawie Polskiej 

Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja  artykułów spożywczych lub 

produkcja napojów; 

b) operacja zakłada korzystanie z infrastruktury inkubatora przetwórstwa lokalnego przez 

podmioty inne niż ubiegający się o przyznanie pomocy. 

 

 

Podmiot,  który ubiega się o przyznanie pomocy w tym zakresie musi być podmiotem, który 

zgodnie z przyjętą formą działalności może legalnie prowadzić działalność polegająca na 



 

udostępnianiu powierzchni/linii technologicznych tego inkubatora podmiotom zewnętrznym.  

Pomoc jest przyznawana na tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego 

produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi. Zatem „możliwość 

prowadzenia” inkubatora jest warunkiem ubiegania się o pomoc.  

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że podstawową cechą funkcjonowania inkubatora 

przetwórstwa lokalnego jest założenie, iż z jego infrastruktury korzystają podmioty odrębne 

(właściciel inkubatora musi tak dostosować zakład, by mógł być w sposób legalny 

udostępniany lokalnym producentom chcącym przetwarzać posiadane produkty rolne). 

Dlatego też zgodnie z § 6 pkt 2 rozporządzenia LSR, tego typu wsparcie jest przyznawane 

m.in. w przypadku, gdy operacja zakłada korzystanie z infrastruktury inkubatora 

przetwórstwa lokalnego przez podmioty inne niż ubiegający się o przyznanie pomocy. 

 

Inkubator przetwórstwa lokalnego zgodnie z przyjętą definicją jest przedsiębiorstwem 

(składnikiem majątku, przedmiotem), lecz nie musi być przedsiębiorcą (podmiotem). Zatem 

beneficjentem wsparcia w zakresie pomocy określonym w  § 2 ust. 1 pkt 2 lit.b 

rozporządzenia 19.2 może być przedsiębiorca, jak również podmiot niebędący przedsiębiorcą. 

 

Jeżeli chodzi o wysokość dofinansowania to jego poziom uzależniony jest od rodzaju 

beneficjenta. W przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, do której 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej 

poziom ten wynosi do 70 % kosztów kwalifikowalnych, natomiast w przypadku jednostek 

sektora finansów publicznych będzie wynosił 63,63% kosztów kwalifikowalnych a w 

przypadku pozostałych podmiotów do 100 %  kosztów kwalifikowalnych. 

 

 


