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1) Pan zajmuje się działalnością budowlaną wykończeniową. Chciałby wnioskować  

o dofinansowanie w ramach operacji polegających na rozwoju działalności gospodarczej na 

terenach zależnych od rybactwa. W ramach operacji chciałby kupić m.in. samochód, gdyż usługi 

świadczy w domach klientów, do których musi dojechać. Pan rozważa zakup blaszanego garażu 

bądź remont murowanego garażu.  

Czy kosztem kwalifikowalnym byłby zakup/budowa garażu blaszanego, gdzie przechowywałby 

samochód, bądź ewentualnie w garażu tym przechowywałby także zakupione w ramach operacji 

wyposażenie (narzędzia do pracy)?  

Czy kwalifikowalnym kosztem mógłby być remont murowanego garażu, który Pan zakupiłby  

z własnych środków? 

Odpowiedź UMWW: Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 15 października 2009 roku 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 może uzyskać wsparcie w ramach 

operacji Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności 

zamieszkującej obszary zależne od rybactwa na podejmowanie i rozwój działalności 

gospodarczej w zakresie wykonywania robót budowanych wykończeniowych (§ 5 ust.1 pkt. 

1 k) na obszarze gmin objętych LSROR. Wobec powyższego beneficjent może uzyskać wsparcie 

na zakup samochodu, jeśli będzie to samochód specjalistyczny, a planowana inwestycja przyczyni 

się do rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej. Natomiast zakup samochodu osobowego 

jest przedmiotem analizy UMWW i opinia w tej sprawie zostanie wydana w terminie późniejszym. 

W odniesieniu do zakupu/budowy/remontu garażu nie jest to koszt niezbędnym do realizacji 

operacji wobec powyższego nie kwalifikuje się do wsparcia.  

 

2) Kolejne pytania dotyczą możliwości dofinansowania działalności gospodarczej, polegającej na : 

wykonywaniu sesji zdjęciowych, wywoływaniu zdjęć, działaniu na programie Photoshop (różne 

przeróbki zdjęć, obróbka zdjęć, tworzenie grafik), sprzedaży aparatów fotograficznych z katalogu 

(w sklepie znajduje się tylko jeden czy dwa modele, a sprzedajemy po wyborze przez klienta 
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modelu z katalogu) a także przez Internet (poprzez założenie sklepu internetowego bądź przez 

Allegro), projektowaniu stron internetowych, wykonywaniu wizytówek.  

Państwo chcieliby, aby ich główną, najważniejszą działalnością było mimo wszystko wykonywanie 

sesji zdjęciowych i wywoływanie zdjęć, jednak tego zakresu wg PKD prawdopodobnie nie mamy 

na obecną chwilę. 

W ramach tej operacji chcieliby zakupić: 

- wywoływarkę do zdjęć,  

- komputer do ich obróbki, ale także do obsługi sklepu internetowego i tego "katalogowego", do 

tworzenia projektu graficznego wizytówek, do projektowania stron internetowych, 

- program Photoshop do obróbki zdjęć, 

- aparat , przesłona, lampy - do robienia zdjęć, 

- budowa zakładu fotograficznego, który pełniłby równocześnie rolę sklepu z aparatami i biura 

projektowania stron internetowych, tworzenia wizytówek, wraz z wyposażeniem - biurka, stoły, 

komputer, etc. 

Chciałabym uzyskać od Państwa informację, na co (na które pozycje) w świetle obowiązujących 

przepisów Państwo mogliby uzyskać wsparcie, a na które nie, stąd tak dokładnie opisałam 

sytuację. Jak się ma dofinansowanie budowy zakładu fotograficznego, będącego równocześnie 

sklepem z aparatami do tego, że na jedną działalność można uzyskać dofinansowanie, a na drugą 

nie ?  

Nie chciałabym, aby Państwo mieli problem na etapie kontroli taki, że np. nie mogą korzystać  

z komputerów przeznaczonych do sklepu przy projektowaniu wizytówek i obróbce zdjęć, stąd 

chciałabym znać Państwa opinię. 

Pracownik UMWW: Z rozmowy przeprowadzonej z potencjalnym wnioskodawcom wynika, iż Pan 

chciałby wybudować budynek z przeznaczeniem na prowadzenie wyżej opisanej działalności 

gospodarczej. 

Odpowiedź UMWW: Zgodnie z § 5 ust.1 pkt 2 c ww. rozporządzenia pomoc może być przyznana 

na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej m.in. w zakresie handlu detalicznego  

z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi oraz działalności związanej  

z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej.  

 Natomiast świadczenie usług fotograficznych polegających m.in. na wywoływaniu 

 i obróbce zdjęć, nie jest kosztem kwalifikowalnym. Beneficjent nie może uzyskać wsparcia na 

zakup specjalistycznych urządzeń i programów komputerowych do obróbki zdjęć. Wsparcie może 

zostać przyznane na budowę i wyposażenie pomieszczeń (bez zakupu asortymentu – tj. aparatów 

fotograficznych), w których będzie prowadzona działalność handlowa polegająca na sprzedaży 



 

aparatów fotograficznych czy też działalność usługowa polegająca na tworzeniu stron 

internetowych. Reasumując beneficjent może uzyskać wsparcie na utworzenie i rozwój punktu 

sprzedaży aparatów fotograficznych oraz na podjęcie i rozwój działalności polegającej na 

projektowaniu stron internetowych.  

 W zakresie budowy zakładu fotograficznego tylko część inwestycji kwalifikuje się do 

wsparcia. Konieczne będzie wydzielenie części budynku, która będzie przeznaczona na 

prowadzenie działalności handlowej oraz usługowej (projektowanie stron internetowych) – te 

części można zakwalifikować do wsparcia. Kosztem kwalifikowalnym będzie koszt budowy zakładu 

fotograficznego w części przeznaczonej na działalność handlową oraz usługową (projektowanie 

stron internetowych) proporcjonalnie do powierzchni zajmowanych pomieszczeń. Pozostaje 

kwestia zakwalifikowania części wspólnych w budynku – części wspólne będą kwalifikowalne 

proporcjonalnie do powierzchni przypadającej na sklep oraz studio.  

 Należy zaznaczyć, iż w obecnym stanie prawnym świadczenie usług polegających na 

sesjach fotograficznych nie kwalifikuje się do wsparcia. Natomiast zgodnie z planowaną 

nowelizacją rozporządzenia katalog operacji kwalifikujących się do wsparcia w ramach zadanie 

Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej zostanie otwarty, następstwem czego wszelka 

działalność handlowa i usługowa będzie kwalifikować się do wsparcia. 

 


