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Pytanie:  
 
Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji na temat kryteriów i wymogów związanych z 
przyznaniem dofinasowania w zakresie podejmowania działalności gospodarczej dla poddziałania 
19.2 „wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. 
Zagadnienie, dotyczy uzupełnienia informacji na temat możliwości zakupu urządzeń, maszyn i 
środków transportu – używane od rodziny. 
Czy istnieje wykluczenie zakupu od osób z rodziny (do której linii – stopień pokrewieństwa) w 
zakresie zakupów środków własnych ujętych w Biznes Planie jako wkład własny? Dotyczy zakupu 
samochodu, sprzętu używanego zakupionego na podstawie umowy kupna – sprzedaży od najbliższej 
rodziny – 1 linia (np. ojciec, brat) i jest to zakup niekwalifikowalny.  
 
 
Odpowiedź: 
 
Odpowiadając na Pani pytanie z dnia 2 sierpnia 2017 r. dotyczące kryteriów i wymogów 
związanych z przyznaniem dofinansowania w zakresie podejmowania działalności 
gospodarczej dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 realizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
Kraina Dolnego Powiśla informuję że pytanie w dalszym ciągu nie jest zrozumiałe. Tym 
niemniej, samorząd województwa wskazuje regulacje dotyczące wkładu rzeczowego oraz 
zakupu używanych maszyn i urządzeń w ramach tego zakresu. Zgodnie z zapisami 
Rozporządzenia 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 w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  § 17 ust. 
2 do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, o którym 
mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013. Tym nie mniej jednak § 5 ust. 1 pkt 3 
stanowi iż: pomoc na operacje w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a jest 
przyznawana, jeżeli: koszty planowane do poniesienia w ramach operacji: mieszczą się w 
zakresie kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1, co oznacza, że wartość wkładu rzeczowego, 
o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 nie stanowi kosztu 
kwalifikowalnego dla operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Zwrócić 
należy również uwagę, że zgodnie z zapisami § 17 ust.1 pkt.5) Rozporządzenia, zakup 
używanych maszyn lub wyposażenia nie stanowi kosztów kwalifikowalnego (co dotyczy 
również operacji polegającej na podjęciu działalności gospodarczej). Wskazać należy, ze 



 

zestawienie rzeczowo – finansowe operacji polegającej na podejmowaniu działalności 
obejmuje wskazanie: wydatków ogółem, wydatków stanowiących podstawę do wyliczenia 
kwoty pomocy, pozostałe wydatki oraz wnioskowaną kwotę pomocy.  
 

 
Co do wykluczeń zakupu od członków rodziny ( uregulowanie linii – stopnia pokrewieństwa)  
– wskazać należy, że warunki realizacji operacji polegających na podejmowaniu działalności 
gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nie 
przewidują szczególnych zasad w tym zakresie. 
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