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Pytanie : 

Stowarzyszenie Budzimy Kulturę zamierza składać wniosek o przyznanie pomocy na 

utworzenie „Lokalnego Centrum Aktywności Kulturalnej w Dębnicy Kaszubskiej” w ramach 

poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020, zakres Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 

Planowana operacja realizuje cel ogólny LSR „Wzmocnienie lokalnej społeczności poprzez 

budowę i rozwój kapitału społecznego, poprawę jakości życia i zachowania dziedzictwa 

lokalnego”, cel szczegółowy „Wsparcie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego, od 

demokracji przedstawicielskiej do partycypacyjnej” i wpisuje się w przedsięwzięcie 1.1.1.: 

Różnorodne formy aktywności lokalnej (w tym edukacja, animacja i aktywizacja), z 

uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych) w ramach zakresu 1.1.1.3. Sieciowe projekty 

współpracy - sieć społecznych centrów aktywności (budowa, przebudowa, remonty 

budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno - kulturalne oraz ich 

wyposażenie). 

Stowarzyszenie planuje użyczyć od Gminy budynek sali gimnastycznej znajdujący się przy 

byłej szkole podstawowej. Sala ta w chwili obecnej nie jest wykorzystywana przez szkołę. 

Zamiarem Stowarzyszenia, które działa w sferze kultury, jest stworzenie na bazie istniejącej 

sali miejsca, gdzie będą mogły odbywać się różne wydarzenia artystyczne i kulturalne, przy 

jednoczesnym zachowaniu sportowego charakteru. W tym celu konieczne jest wykonanie 

niezbędnych robót budowlanych i remontowych (zaplecze sanitarno – socjalne) oraz 

wygłuszenie akustyczne sali. Koszt remontu wraz z wygłuszeniem to kwota około 70 000 zł. 

W celu wyjścia „na zewnątrz” Stowarzyszenie planuje zakup mobilnej sceny, która umożliwi 

organizowanie imprez kulturalnych na terenie całej gminy. Scena mobilna jest jednocześnie 

przyczepą i estradą sceniczną. Transformacja z przyczepy do sceny jest szybka i łatwa. Aby 

pojechać na imprezę wystarczy podpiąć scenę mobilną do samochodu osobowego. Koszt 

sceny to 155 000 zł.  



 

Wartość całego projektu to kwota 225 000 zł, w podziale prace budowlane 70 000 zł, a zakup 

sceny 155 000 zł. Czy cały zakres projektu będzie zgodny z w/w działaniami i czy zakup 

sceny będzie stanowił koszt kwalifikowany? 

 

 

 

Odpowiedź: 

Odnosząc się do pytania dotyczącego zgodności projektu z działaniami realizowanymi przez 

Lokalną Grupę Działania wskazać należy, że ocena operacji pod kątem zgodności z LSR, w 

tym zgodności z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu jest kompetencją Lokalnej 

Grupy Działania.  

Co do kwalifikowalności kosztów to zgodnie z przepisami (par. 17 ust. 1 pkt 6 w zw. Z par. 

18 ust.3) rozporządzenia wykonawczego, pomoc na operację w zakresie innym niż określony 

w par. 2 ust. 1 pkt 2 lit a (tj. w zakresie innym niż podejmowanie działalności gospodarczej) 

jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się 

koszty zakupu środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych przeznaczonych 

do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, w wysokości nieprzekraczającej 30% 

pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne. 

Biorąc pod uwagę przepisy prawa o ruchu drogowym, pojazd to środek transportu 

przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego 

przystosowane. Jeżeli scena mobilna jest przyczepą, a przyczepa w rozumieniu art. 2 pkt 50 

ustawy o ruchu drogowym to pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym 

pojazdem, to stanowi ona środek transportu w rozumieniu rozporządzenia wykonawczego, tj. 

podlega ograniczeniom wynikającym z par. 18 ust. 3 rozporządzenia regulującego zasady 

ustalania wysokości kosztu kwalifikowalnego środka transportu. 

 

 


