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Poznań, dnia 24 sierpnia 2011 r. 

 

Zagadnienie nr 1: 

Czy we wniosku na str. 4 w rubryce III „Charakterystyka prowadzonej działalności” wpisać 

wszystkie PKD (niektórzy Beneficjenci mają nawet 2 strony maczkiem) czy tylko jedną działalność 

wynikającą z zaśw. o REGONIE? Jeśli prawdziwa odpowiedź to ta mówiąca o PKD z REGON-u: 

co jeśli Pan ma w tym PKD restaurację, a wnioskuje na roboty budowlane(ma je także wpisane, 

ale nie w zaśw. o REGONie) ?  

Odpowiedź UMWW: Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach 

środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji 

polegających na funkcjonowaniu LGR należy podać główne kierunki działalności, zgodnie  

z zaświadczeniem o nadaniu numeru REGON, z podaniem numerów prowadzonej działalności 

według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Wobec powyższego należy podać głównie kierunki 

prowadzonej działalności (nie jest konieczne podanie wszystkich), w tym kierunki związane  

z rozwijaną działalnością gospodarczą. Natomiast jeśli beneficjent rozpoczyna działalność 

gospodarczą w danej dziedzinie to rozpoczęcie działalności ma miejsce najwcześniej w dniu 

złożenia wniosku o dofinansowanie, najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność końcową –  

w takim przypadku nie wpisujemy we wniosku numeru PKD, która dopiero zostanie podjęta. 

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: 

Czy oferty na zakup wyposażenia mogą być dołączone dopiero do umowy, czy już na etapie 

wniosku są one konieczne? Jeśli przedstawiamy je na etapie umowy, to w wykazie skreślamy te 

pozycje, jako że ich nie ma na razie we wniosku ?  

Odpowiedź UMWW: Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach 

środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji 

polegających na funkcjonowaniu LGR, nie należy wypełniać (modyfikować) zaciemnionych pól 

wniosku. Dlatego też dokonywanie skreśleń skutkuje błędnym wypełnieniem wniosku. Ponadto 

zgodnie z listą załączników do wniosku o dofinansowanie, beneficjent jest zobowiązany do 
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dostarczenia ofert wraz z wnioskiem o dofinansowanie, jeśli wymaga tego specyfika operacji. 

Jeżeli beneficjent nie dostarczy ofert zostanie poproszony, w trakcie weryfikacji wniosku przez 

pracownika UMWW, o ich dostarczenie (tzw. Wezwanie do usunięcia braków/ złożenia wyjaśnień). 

Istnieje możliwość dwukrotnego uzupełniania wniosku przez beneficjenta na wezwanie pracownika 

UMWW. Jeśli beneficjent nie dokona uzupełnień (w tym przypadku nie dostarczy ofert) jest to 

przesłanka do odmowy przyznania pomocy. Dlatego też dostarczanie ofert na etapie umowy jest 

wykluczone. 

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: 

Pytanie dotyczy dofinansowania budowy budynku, odpowiadającej części procentowej (np. 50%) 

jaką w budynku zajmuje gospodarstwo agroturystyczne (przepiszę nieco przerobione pytanie pana 

z e-maila): 

Pan ma w domu jednorodzinnym - zgodnie z pozwoleniem  budowlanym - 2 lokale mieszkalne 

oraz pomieszczenie - odrębne wejście - gospodarcze. Będzie dopiero budował dom + gosp. 

agroturystyczne (jeden budynek). Czy kwalifikowałby się jeden z lokali oraz pomieszczenie 

gospodarcze do dofinansowania w ramach agroturystyki lub innej bazy noclegowej dla turystów? 

Jeśli tak, to czy można dopisać do tego jeszcze grill, rowery, quad  z przeznaczeniem na 

wynajęcie? 

Odpowiedź UMWW: Zgodnie z art.3 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r., o swobodzie działalności 

gospodarczej działalność agroturystyczną definiuje się jako „wynajmowanie przez rolników pokoi, 

sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych 

z pobytem turystów”. Natomiast zgodnie z art.21 ust.1 pkt 43 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.,  

o podatku dochodowym od osób fizycznych „wolne od podatku są dochody uzyskane z tytułu 

wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich  

w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu 

wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5”. Wobec powyższego 

wynajmowanie pokoi przez rolników w istniejącym budynku mieszkalnym jest kwalifikowalne jako 

działalność agroturystyczna. Natomiast budowa nowego domu w celu wynajmowania pokoi 

turystom jest przedmiotem analizy UMWW. Interpretacja w tym zakresie zostanie przekazana  

w terminie późniejszym. 

Proszę wskazać, czy budowa pomieszczenia gospodarczego jest kosztem uzasadnionym, tzn. 

takim, który jest niezbędny do realizacji operacji – świadczenia usług na rzecz turystów. 



 

Dodatkowe elementy: grill, rowery, quad – kwalifikują się do wsparcia w ramach działalności 

agroturystycznej, jeśli będą dostępne dla gości gospodarstwa agroturystycznego bez dodatkowych 

opłat. Natomiast odpłatne udostępnianie ww. przedmiotów wiąże się z działalnością usługową  

w zakresie rekreacji i podlega zgłoszeniu w EDG. Ponadto działalność w tym zakresie nie podlega 

zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych. 

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 rybak posiadający budynek gospodarczy, służący obecnie rybactwu w ramach działania 4.1.2 

(restrukturyzacja, reorientacja, dywersyfikacja zatrudnienia (…) ) uzyskać wsparcie na rozbiórkę 

tego obiektu i wybudowanie na jego miejscu budynku o przeznaczeniu w ½ - wylęgarnia, a w ½ - 

przechowywanie sprzętu rybackiego, czyszczenie ryb ? Czy w operację można wliczyć także 

zagospodarowanie terenu wokół – utwardzenie ? Czy może być to jeden wniosek ?  

Odpowiedź UMWW: Beneficjent może uzyskać wsparcie zarówno na rozbiórkę istniejącego 

obiektu, budowę nowego obiektu z przeznaczeniem na wskazaną wyżej działalność, jak również 

utwardzenie terenu w ramach realizacji 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”. 

Warunkiem koniecznym jest wykazanie, iż planowana operacja przyczyni się do restrukturyzacji 

prowadzonej działalności.  

 Ponadto zgodnie z ustaleniami z MRiRW w ramach realizacji operacji polegającej na 

„Restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej …” nie ma obowiązku czytania elementów 

składowych operacji łącznie, tj. restrukturyzacji i reorientacji, i tworzenia nowych miejsc pracy. 

Wobec powyższego operacja kwalifikuje się do wsparcia jeśli spełniony jest co najmniej jeden 

warunek, np. restrukturyzacja, jak w opisanej sytuacji.  

 Natomiast zgodnie z pismem z dnia 4 maja 2011 r., znak sprawy RYBoz- AW-075-94/11 

dopuszczalne jest łączenie kilku zakresów zadań w ramach jednego wniosku. 

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 Beneficjent - Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., które ma w swojej 

działalności statutowej działalność rekreacyjną może w ramach operacji zakupić 10 kajaków, 10 

rowerów wodnych oraz ciągnik wraz z przyczepą (do przewozu tych kajaków i rowerów pomiędzy 

jeziorami usytuowanymi na wsiach oddalonych o kilkanaście kilometrów, które w ramach umowy 

są mu udostępnione przez Gminę, gdyż Gmina jest właścicielem tych jezior) w ramach operacji 

polegających na rozwoju pozostałej dz. rekreacyjnej i rozrywkowej – 93.29.Z – wypożyczanie 

sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego (tym obiektem są 

jeziora, na których wypożyczano by łódki) LUB działalności plaż (przy jeziorach) LUB działalność 

parków rekreacji? Chodzi o jakąkolwiek możliwość dofinansowania tego typu inwestycji. Kajaki  

i rowery mają być udostępniane odpłatnie.  

Odpowiedź UMWW: Jeśli beneficjent w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej świadczy 

działalność rekreacyjną to wskazana wyżej operacja (zakup kajaków, rowerów wodnych wraz  

z ciągnikiem i przyczepą do przewozu tych sprzętów) kwalifikują się do wsparcia. Beneficjent może 

uzyskać wsparcie w ramach operacji „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na 

rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” w ramach zadania 

Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie działalności sportowej, rozrywkowej 

 i rekreacyjnej na rozwój prowadzonej działalności.  

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: 

Jeżeli Beneficjentem będzie spółka komandytowa (2 osoby – Pani lekarz + Pan nie związany z tym 

zawodem --- > w związku z przepisami obowiązującymi od 1 lipca jest to prawdopodobnie 

możliwe, by wspólnikiem był nie-lekarz, ale abstrahujemy od tego czy można, czy nie) ILE OSÓB  

wpisujemy we wniosku? Spółka dopiero powstanie, obecnie jej nie ma. Chodzi o identyfikację 

wnioskodawcy na stronie 3 wniosku o dofinansowanie. 

Odpowiedź UMWW: Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach 

środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji 

polegających na funkcjonowaniu LGR, należy podać formę prawną wnioskodawcy zgodnie ze 

stanem faktycznym – tj. na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie w siedzibie LGR. 

Kwestia zmiany formy prawnej beneficjenta została określona w § 45 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”. Następcy prawnemu beneficjenta może być przyznana pomoc na realizację operacji, 

którą realizował beneficjent jeśli spełnione zostaną warunki określone we wskazanym przepisie.  

W dalszej części pytania – czy możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej przez spółkę 

komandytową w zakresie opieki zdrowotnej, jeśli nie wszyscy wspólnicy spółki posiadają 

kwalifikacje zawodowe – 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 7: 

Pytanie Pana wnioskującego na rozwój jednoosobowej dz. gospodarczej związanej z informatyką: 

Czy mogę we wniosku wpisać opłatę abonamentową za okres 5 lat za serwer www? Na takim 

dzierżawionym miejscu serwerowym znajduję się moja strona www oraz strony innych moich 

klientów jak również serwery e-mail i domeny które posiadam. 

Będzie to m.in. działalność polegająca na projektowaniu stron internetowych (Pan posiada takie 

PKD) 

Odpowiedź UMWW: Beneficjent może uzyskać wsparcie na podejmowanie i rozwój prowadzonej 

działalności gospodarczej w ramach operacji” Podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju 

usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” – w ramach zadania 

Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie działalności związanej  

z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i oraz działalności powiązanej. Wsparcie 

można uzyskać na podejmowanie czy też rozwój prowadzonej działalności gospodarczej bez 

możliwości dofinansowania wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorcy. 

Wobec powyższego operacja polegająca na dofinansowaniu kosztów związanych z bieżącym 

funkcjonowaniem firmy (opłata abonamentowa) nie kwalifikuje się do wsparcia. 

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. 
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