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Zagadnienie nr 1: 

1) czy w ramach operacji polegającej na "restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej 

oraz dywersyfikacji... " dopuszczalny jest zakup przez rybaka koparki, która służyć będzie 

uzyskaniu dodatkowego zarobku w ramach działalności usługowej - roboty ziemne ? Jeżeli jest 

taka możliwość - rozumiem, że taki rybak zakłada np. jednoosobową działalność gospodarczą  

i w tej formie prowadzi biznes (także rybacki)? 

Odpowiedź UMWW: Zgodnie z § 4 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15 

października 2009 r., w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty 

 i zwracania  pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – 

Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”  

realizacja operacji polegającej na restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej 

oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze 

tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, może prowadzić do rozszerzenia 

prowadzonej działalności poprzez dodanie kolejnego źródło dochodu. W zależności od formy 

prowadzonej działalności beneficjent albo rozwija prowadzoną działalność gospodarczą, a jeśli do 

tej pory nie prowadził działalności gospodarczej, podejmuje działalność gospodarczą poprzez 

dokonanie wpisu do EDG. W drugim przypadku wniosek o wpis do EGD może obejmować jedynie 

działalność usługową roboty ziemnie, nie ma obowiązku obejmowania wpisem całej prowadzonej 

działalności przez beneficjenta. 

Jednocześnie UMWW informuje, że przedstawiona interpretacja nie jest źródłem prawa i może ulec zmianie. Każdy 

projekt będzie oceniany indywidualnie na podstawie kompletu złożonych dokumentów (kompletnego wniosku  

o dofinansowanie wraz z załącznikami). Ponadto proszę mieć na względzie, że do wyłącznej kompetencji Lokalnej Grupy 

Rybackiej należy wybór operacji, które będą wpisywać się w założenia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów 

Rybackich. 

 

Zagadnienie nr 2: 

2) czy w ramach operacji polegającej na tworzeniu i rozwoju systemów sprzedaży bezpośredniej 

produktów rybactwa są możliwe następujące zakupy: 

- maszyna do filetowania, 
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- samochód do przewozu ryb, 

- basen (przymocowany do auta) do przewozu ryb ? 

Odpowiedź UMWW: Pojęcie sprzedaży bezpośredniej zostało wyjaśnione w piśmie  

z dnia 4 maja 2011 r., znak sprawy RYBoz-AW-075-94/11, gdzie wskazano, iż produkty rybactwa 

mogą zostać poddane następującym czynnością: uśmiercane, wykrwawiane, odgławiane, 

patroszone, pozbawiane płetw. Natomiast filetowanie nie mieści się w tym zakresie. Pozostałe 

elementy: zakup samochodu do przewozu ryb, jeśli jest to auto specjalistyczne, oraz zakup basenu 

do przewozu ryb kwalifikują się do wsparcia. Jeśli chodzi o zakup aut osobowych, kwestia ta jest 

analizowana przez UMWW i interpretacja w tej sprawie zostanie wydana w późniejszym terminie. 

Reasumując w ramach realizacji operacji: tworzenie systemów sprzedaży bezpośredniej 

produktów rybactwa beneficjent może uzyskać wsparcie na zakup samochodu specjalistycznego 

do przewozu ryb oraz zakup basenu do przewozu ryb. Natomiast zakup maszyny do filetowania 

nie jest kosztem kwalifikowalnym.  

Jednocześnie UMWW informuje, że przedstawiona interpretacja nie jest źródłem prawa i może ulec zmianie. Każdy 

projekt będzie oceniany indywidualnie na podstawie kompletu złożonych dokumentów (kompletnego wniosku  

o dofinansowanie wraz z załącznikami). Ponadto proszę mieć na względzie, że do wyłącznej kompetencji Lokalnej Grupy 

Rybackiej należy wybór operacji, które będą wpisywać się w założenia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów 

Rybackich. 

 

Zagadnienie nr 3: 

Czy będą wyciągane konsekwencje np. w postaci zwrotu części dofinansowania bądź inne,  

w przypadku kiedy np. łowisko nie przyniesie takiej dochodowości, jaka została założona w planie 

(a jest ono komercyjne) ? czy będą jakieś konsekwencje w przypadku, kiedy np. sklep detaliczny, 

który uzyskał dofinansowanie, poniesie stratę? (oczywiście przez kolejne 5 lat będzie działał)  

Głównie chodzi o to, czy będą Państwo weryfikować wskaźniki wynikające z planu biznesowego  

i oczywiście jakie będą tego konsekwencje. 

Odpowiedź UMWW: W planie biznesowym beneficjent wykazuje, iż zaproponowany przez niego 

sposób finansowania i realizacji operacji nie spowoduje utraty płynności finansowej tego 

wnioskodawcy oraz przyczyni się do wzrostu dochodów beneficjenta lub wzrostu opłacalności 

prowadzenia działalności, której dotyczy planowana operacja. Z uwagi na fakt, iż jest to plan  

i przyjęte założenia mogą ulec zmianie, dopuszczalne są niewielkie odstępstwa od planu  

w praktyce, które nie mogą skutkować utratą płynności finansowej tego wnioskodawcy.  

Ze zwrotem pomocy mamy do czynienia w sytuacji zaprzestania prowadzenia przez 

beneficjenta prowadzenia działalności gospodarczej, na którą uzyskał dofinansowanie, w okresie  

5 lat od złożenia wniosku o płatność końcową (okres związania z celem). 

Na obecnym etapie zaawansowania prac nie jest znany kształt umowy o dofinansowanie, 

niemniej zgodnie z § 39 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15 października 



 

2009r., w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania  pomocy 

finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów 

zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”  beneficjent powinien osiągnąć cel 

operacji i zachować ten cel przez 5 lat. W opinii UMWW zachowanie celu operacji nie jest możliwe 

bez wzrostu dochodów beneficjenta lub wzrostu opłacalności prowadzenia działalności, której 

dotyczy planowana operacja. 

Jednocześnie UMWW informuje, że przedstawiona interpretacja nie jest źródłem prawa i może ulec zmianie. Każdy 

projekt będzie oceniany indywidualnie na podstawie kompletu złożonych dokumentów (kompletnego wniosku  

o dofinansowanie wraz z załącznikami). Ponadto proszę mieć na względzie, że do wyłącznej kompetencji Lokalnej Grupy 

Rybackiej należy wybór operacji, które będą wpisywać się w założenia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów 

Rybackich. 

 

Zagadnienie nr 4: 

Czy jest niezbędne posiadanie odrębnego rachunku bankowego dla realizacji projektu? czy jeśli 

tak, to na koncie tym umieścić zaliczkę czy zaliczkę + odpowiednią kwotę wkładu własnego , by 

widoczne były na wyciągach "wyjścia" kwot odpowiadających tym, które zostały założone we 

wniosku? 

Odpowiedź UMWW: Wyodrębniony rachunek bankowy jest konieczny dla obsługi zaliczki. Na 

koncie przeznaczonym do obsługi zaliczki nie mogą znajdować się żadne inne środki – czy to 

środki własne beneficjenta, czy to środki zrefundowane. Proszę pamiętać, iż wszelkie płatności  

z konta zaliczkowego muszą odbywać się w sposób bezgotówkowy. Jeśli chodzi o wkład własny to 

beneficjent nie ma obowiązku wykazywania pokrycia wkładu własnego na etapie składania 

wniosku o dofinansowanie. Niemniej na etapie wniosku o płatność przedmiotem weryfikacji ze 

strony UMWW będzie sprawdzenie posiadania przez beneficjenta pokrycia wkładu własnego 

poprzez weryfikację dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie wydatków.  Jeśli 

beneficjent będzie ubiegał się o zrefundowanie kosztów już poniesionych, to konieczne jest 

posiadanie rachunku bankowego, na który środki te zostaną przekazane, niemniej może to być 

istniejące konto wnioskodawcy. Nie ma obowiązku posiadania wyodrębnionego konta dla 

refundacji. 

Proszę mieć na uwadze, iż obsługa zaliczki przez beneficjenta wiąże się z dużymi rygorami – 

wyodrębnione konto, płatności bezgotówkowe. Ponadto odsetki od zgromadzonych środków 

podlegają zwrotowi.  

Jednocześnie UMWW informuje, że przedstawiona interpretacja nie jest źródłem prawa i może ulec zmianie. Każdy 

projekt będzie oceniany indywidualnie na podstawie kompletu złożonych dokumentów (kompletnego wniosku  

o dofinansowanie wraz z załącznikami). Ponadto proszę mieć na względzie, że do wyłącznej kompetencji Lokalnej Grupy 

Rybackiej należy wybór operacji, które będą wpisywać się w założenia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów 

Rybackich. 



 

 

 

Zagadnienie nr 5: 

Czy we wniosku o dofinansowanie, w szczegółowym opisie operacji mogę podać konkretną markę 

i rodzaj samochodu, np. Ford Fiesta rocznik 2010 pojemność 1200 , 5 drzwi ?  

Czy należy rozważyć wszystkie auta w danej pojemności i danym roczniku by wybrać 

najkorzystniejsze ? 

Odpowiedź UMWW: Każdy wydatek powinien być ponoszony w oparciu o kryteria: zasadność 

poniesienia wydatku (czy jest niezbędny do realizacji operacji/osiągnięcia celu), racjonalność 

(najlepsza jakość w danej cenie). W ten sam sposób należy wskazywać planowane wydatki we 

wniosku. Podanie nazwy/marki nie przesądza o spełnieniu powyższych kryteriów, dlatego też 

należy we wniosku wskazać cechy charakterystyczne przedmiotu, a nie konkretny model.  

Ponadto proszę mieć na względzie, iż kwestia kwalifikowalności wydatków polegających na 

zakupie samochodów osobowych jest przedmiotem analizy UMWW. Zapytanie w tym zakresie 

zostało skierowane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako Instytucji Zarządzającej. Po 

uzyskaniu opinii, stanowisko MRiRW zostanie przekazane LGR. 

Jednocześnie UMWW informuje, że przedstawiona interpretacja nie jest źródłem prawa i może ulec zmianie. Każdy 

projekt będzie oceniany indywidualnie na podstawie kompletu złożonych dokumentów (kompletnego wniosku  

o dofinansowanie wraz z załącznikami). Ponadto proszę mieć na względzie, że do wyłącznej kompetencji Lokalnej Grupy 

Rybackiej należy wybór operacji, które będą wpisywać się w założenia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów 

Rybackich. 

 

Zagadnienie nr 6: 

Pytanie dotyczy biznesplanu, w którym wskazuje się, że :   

Rachunek zysków i strat ma obejmować ostatni pełny rok (n) oraz prospekcję na kolejne 3 lata, 

bądź odpowiednio dłużej tak aby objąć pełen rok bilansowy po zakończeniu operacji. W tym 

ostatnim przypadku należy dokleić odpowiednią liczbę kolumn 

Jeśli operacja jest realizowana między 05/2011 a 05/2013, RZiS obejmuje tym samym :  

7 miesięcy z 2011, następnie 3 lata - 2012, 2013, 2014, tak ? Czy może, jako że jest to niepełny 

rok (kończę na maju, a więc nie jest to pełny rok) dodaję jeszcze 2015? (moje stanowisko) 

Chciałabym wiedzieć czego dotyczy ów "ostatni przypadek", jeżeli nie ma on zastosowania  

w powyższym przykładzie, to w jakim by miał? Nie mam tutaj pomysłu, jeśli moje stanowisko się 

nie potwierdzi. 

Odpowiedź UMWW: Rok „n” to pełny rok rachunkowy przed rozpoczęciem realizacji projektu. 

Przyjmujemy, że rok rachunkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Wobec powyższego  

w naszym przypadku rok „n” to rok przed rozpoczęciem realizacji projektu, czyli n=2010. Dalej 



 

n+1=2011, n+2=2012, n+3=2013. Z uwagi na fakt, iż należy podać informacje dot. pełnego roku 

bilansowego po zakończeniu operacji, należy dodać kolumnę na rok 2014. 

Jednocześnie UMWW informuje, że przedstawiona interpretacja nie jest źródłem prawa i może ulec zmianie. Każdy 

projekt będzie oceniany indywidualnie na podstawie kompletu złożonych dokumentów (kompletnego wniosku  

o dofinansowanie wraz z załącznikami). Ponadto proszę mieć na względzie, że do wyłącznej kompetencji Lokalnej Grupy 

Rybackiej należy wybór operacji, które będą wpisywać się w założenia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów 

Rybackich. 

 

Zagadnienie nr 7: 

Pytanie dotyczy profesjonalnego sportowca. 

Czy mógłby on w ramach 93.19.Z , które to PKD jest kwalifikowalne w ramach rozwoju działalności 

gospodarczej - zakupić samochód do wyjazdów na mecze (w umowie ma zapisane, że jego 

obowiązkiem jest dotarcie na każdy mecz i rozgrzewkę, w różnych miejscach) oraz profesjonalną 

stronę internetową - kontakt z fanami, reklama swoja i sponsorów (gdyż w obowiązkach  

w kontrakcie ma zapis, że jego obowiązkiem jest promować siebie i sponsorów)? 

Odpowiedź UMWW: realizacja operacji polegającej na zakupie samochodu osobowego przez 

„profesjonalnego sportowca” jest niekwalifikowana z uwagi na kryteria kwalifikowalności wydatków: 

zasadność wydatku – zakup samochodu osobowego nie jest w tym przypadku niezbędny do 

realizacji operacji polegającej na prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach zakresu: 

pozostała działalność związana ze sportem. 

 Jednocześnie UMWW informuje, że przedstawiona interpretacja nie jest źródłem prawa i może ulec zmianie. Każdy 

projekt będzie oceniany indywidualnie na podstawie kompletu złożonych dokumentów (kompletnego wniosku  

o dofinansowanie wraz z załącznikami). Ponadto proszę mieć na względzie, że do wyłącznej kompetencji Lokalnej Grupy 

Rybackiej należy wybór operacji, które będą wpisywać się w założenia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów 

Rybackich. 

 

Zagadnienie nr 8: 

Czy w skrajnym przypadku operacja może dotyczyć tylko zakupu samochodu np. za 40.000 zł 

który usprawni , rozwinie działalność np. handlową dzięki obniżeniu kosztów transportu towarów  

i możliwości dowozu towaru do klienta? 

Odpowiedź UMWW: Zakup samochodu specjalistycznego w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej, będzie kwalifikowalny jeśli jest niezbędny do rozwoju tej działalności, a sam 

wydatek będzie uzasadniony, racjonalny i właściwie udokumentowany. 

Jednocześnie UMWW informuje, że przedstawiona interpretacja nie jest źródłem prawa i może ulec zmianie. Każdy 

projekt będzie oceniany indywidualnie na podstawie kompletu złożonych dokumentów (kompletnego wniosku  

o dofinansowanie wraz z załącznikami). Ponadto proszę mieć na względzie, że do wyłącznej kompetencji Lokalnej Grupy 

Rybackiej należy wybór operacji, które będą wpisywać się w założenia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów 

Rybackich. 

 



 

Zagadnienie nr 9: 

Dotyczy sezonowych pracowników - czy można ich wykazać we wniosku o dofinansowanie  

w postaci np. 1/4 w rubryce IV na stronie 4 wniosku , jeśli byliby oni obecni w firmie przez  

3 miesiące (czerwiec, lipiec, sierpień) ? Czy może w takim przypadku lepiej ich nie wpisywać, choć 

pracodawcy na 100 % wiedzą że będą takich pracowników zatrudniać?  

Pytanie jest bardzo ważne dla naszych przedsiębiorców - istnieje tu wiele restauracji, ośrodków  

i firm budowlanych , w tych branżach wszyscy zatrudniają latem pracowników sezonowych i rozwój 

firmy dzięki operacji mógłby przyczynić się do zatrudnienia (NA PEWNO - w wakacje, być może - 

cały rok) nawet kilku pracowników sezonowych. 

Odpowiedź UMWW: We wniosku wskazuje się stan zatrudnienia przed realizacją operacji, jak i po 

jej zakończeniu. Wykazuje się zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, jak i zatrudnienie na 

podstawie umów cywilnoprawnych. W zależności od tego na jakiej podstawie będą zatrudnieni 

pracownicy, można wykazać ich zatrudnienie, np. na podstawie umowy zlecenia/ umowy o dzieło. 

Jednocześnie UMWW informuje, że przedstawiona interpretacja nie jest źródłem prawa i może ulec zmianie. Każdy 

projekt będzie oceniany indywidualnie na podstawie kompletu złożonych dokumentów (kompletnego wniosku  

o dofinansowanie wraz z załącznikami). Ponadto proszę mieć na względzie, że do wyłącznej kompetencji Lokalnej Grupy 

Rybackiej należy wybór operacji, które będą wpisywać się w założenia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów 

Rybackich. 

 

Zagadnienie nr 10: 

Dotyczy działalności gospodarczej lekarza - jeśli byliby Państwo w stanie odpowiedzieć nam na 

pytanie, czy jest możliwe wnioskowanie przez Pana na otwarcie gabinetu stomatologicznego 

podczas gdy on nie ma kwalifikacji do prowadzenia gabinetu, jest jedynie pracownikiem 

księgowym w szpitalu czy gabinecie, a prowadzić firmę będzie żona stomatolog?  

Pan rozważa 2 opcje: założenie firmy samemu, zatrudnienie  żony ORAZ opcja druga - spółka 

cywilna z żoną.  

Odpowiedź UMWW: Rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach zadania 

„Rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” kwalifikuje się 

do wsparcia poprzez świadczenie usług opieki zdrowotnej w formie praktyki lekarskiej 

dentystycznej (§5 ust.1 pkt 2 lit. h ww. rozporządzenia).  

W dalszej części pytania – czy możliwe jest podjęcie działalności gospodarczej przez osobę nie 

posiadającą kwalifikacji zawodowych – UMWW nie jest właściwy do wydania opinii w tym zakresie.  

Jednocześnie UMWW informuje, że przedstawiona interpretacja nie jest źródłem prawa i może ulec zmianie. Każdy 

projekt będzie oceniany indywidualnie na podstawie kompletu złożonych dokumentów (kompletnego wniosku  

o dofinansowanie wraz z załącznikami). Ponadto proszę mieć na względzie, że do wyłącznej kompetencji Lokalnej Grupy 

Rybackiej należy wybór operacji, które będą wpisywać się w założenia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów 

Rybackich. 

 



 

Zagadnienie nr 11: 

Czy jest możliwy zakup auta w leasingu w ramach operacji i zaliczenie do kosztów 

kwalifikowalnych kosztu rat leasingowych ? W grę wchodzi leasing finansowy czy operacyjny?  

Odpowiedź UMWW: W obecnym stanie prawnym leasing jest kwalifikowalny jeśli nastąpi 

przeniesienie prawa własności na leasingobiorcę. Ponadto leasing powinien się zakończyć  

z końcem realizacji operacji. 

Jednocześnie UMWW informuje, że przedstawiona interpretacja nie jest źródłem prawa i może ulec zmianie. Każdy 

projekt będzie oceniany indywidualnie na podstawie kompletu złożonych dokumentów (kompletnego wniosku  

o dofinansowanie wraz z załącznikami). Ponadto proszę mieć na względzie, że do wyłącznej kompetencji Lokalnej Grupy 

Rybackiej należy wybór operacji, które będą wpisywać się w założenia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów 

Rybackich. 

 

Zagadnienie nr 12: 

Czy w przypadku zakupu samochodu używanego dokumentem potwierdzającym koszt może być 

umowa cywilnoprawna z os. fizyczną - zakup samochodu od osoby fizycznej dla firmy? Czy 

samochód może być kupiony "na właściciela firmy" ?  

Odpowiedź UMWW: Samochód powinien być zakupiony przez podmiot realizujący projekt.  

W obecnym stanie prawnym nie ma obostrzeń co do podmiotu od którego beneficjent może nabyć 

auto. Proszę pamiętać, iż wydatek powinien być racjonalny, co oznacza, ze cena auta używanego 

powinna być zgodna z cenami rynkowymi i nie przekraczać ceny nowego auta. Ponadto w kwestii 

kwalifikowalności zakupu samochodów osobowych – zagadnienie to jest przedmiotem analizy ze 

strony UMWW i interpretacja w tym zakresie zostanie wydana w terminie późniejszym. 

Jednocześnie UMWW informuje, że przedstawiona interpretacja nie jest źródłem prawa i może ulec zmianie. Każdy 

projekt będzie oceniany indywidualnie na podstawie kompletu złożonych dokumentów (kompletnego wniosku  

o dofinansowanie wraz z załącznikami). Ponadto proszę mieć na względzie, że do wyłącznej kompetencji Lokalnej Grupy 

Rybackiej należy wybór operacji, które będą wpisywać się w założenia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów 

Rybackich. 

 

 


