
Pytania dotyczące kategorii beneficjentów małych projektów 

Czy osoby prowadzące działalność gospodarczą lub ją 
rozpoczynające mogą ubiegać się o pomoc w ramach 
małych projektów, jeżeli tak, to na jakich zasadach? Czy ta 
grupa osób ma prawo do korzystania ze wsparcia 
finansowego przewidzianego w sytuacji, gdy w ramach osi 
4 Programu Leader istnieje działanie "Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw", którego beneficjentami są osoby 
rozpoczynające bądź prowadzące już działalność 
gospodarczą? 

Podmiotem, który może ubiegać się o pomoc w ramach małych projektów, może być pełnoletnia 
osoba fizyczna, która ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym lsr lub wykonuje 
działalność gospodarczą na tym obszarze.  
W ramach małych projektów realizowane są operacje nieodpowiadające warunkom przyznania 
pomocy w ramach działań osi 3. Oznacza to, że w przypadku gdy dany wnioskodawca chce 
uzyskać wsparcie w ramach małych projektów, weryfikowane będzie, czy daną operację nie 
może uzyskać wsparcia w ramach działań osi 3. W sytuacji gdy operacja będzie spełniała 
wszystkie wymogi określone dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", pomoc na 
małe projekty nie będzie mogła być przyznana. W instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie 
pomocy na małe projekty wskazano przykładowe kryteria, których niespełnienie pozwala na 
zakwalifikowanie operacji do finansowania w ramach małych projektów, a nie działania 
"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Kryteriami tymi są sytuacje, m.in. gdy wysokość 
kosztów kwalifikowalnych nie przekracza kwoty 20 tys. zł (tj. kwota pomocy nie przekracza 14 
tys. zł), gdy nie przewiduje się utworzenia miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne, bądź jeżeli Wnioskodawca realizuje operację, prowadzi działalność w ramach 
kodu PKD, który nie podlega wsparciu w ramach działania 312.  

 Czy w ramach "małych projektów" klub sportowy 
zarejestrowany w KRS może ubiegać się o środki na 
remont pomieszczeń lub ich wyposażenie, jeśli budynek 
klubu nie jest ogólnodostępny i służy wyłącznie członkom 
klubu? 

Założenia przedstawione w Załączniku nr 1 do rozporządzenia z dn. 8 lipca 2008 r. nie dają 
możliwości zakwalifikowania kosztów remontu pomieszczeń lub wyposażenia na potrzeby klubu 
sportowego. 

(różne) 

Czy jeżeli projekt składa centrum kultury będące jednostką 
pomocniczą gminy posiadającą swój statut, regon, NIP, to 
wykorzystuje część limitu środków, tzn. 100 tys 
przypadające na gminę, czy limit ten stosuje się rozłącznie, 
czy jednostka kultury traktowana jest jako odrębny 
beneficjent? 

Instytucja kultury, będąca jednostką organizacyjną gminy, jeżeli działa na podstawie ustawy o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, z chwilą wpisania do rejestru nabywa 
osobowość prawną i może samodzielnie wnioskować o przyznanie pomocy bez naruszenia 
limitu pomocy gminy. W przypadku innych jednostek, które nie posiadają osobowości prawnej 
ani zdolności prawnej, o pomoc musi wnioskować organizator, czyli gmina i pomoc wypłacona 
na tę operację pomniejsza wspomniany limit. 



Jak należy postąpić w sytuacji, gdy ośrodek/centrum 
kultury złożył wniosek o przyznanie pomocy na projekt 
polegający między innymi na wyposażeniu domu kultury i 
świetlicy wiejskiej? Wątpliwości budzi sytuacja 
wnioskowania przez dom kultury o wyposażenie świetlicy 
wiejskiej, które mogą prowadzić jedynie gminy lub NGO.  

Mały projekt może polegać na remoncie i wyposażeniu świetlicy wiejskiej w celu zachowania 
lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Z uwagi na to, że prawodawstwo krajowe 
nie podaje jednoznacznej definicji świetlicy wiejskiej, na potrzeby wdrażania małych projektów 
przyjęto, iż świetlica jest to budynek lub pomieszczenie przeznaczone do spędzania czasu 
wolnego, rozwijania zainteresowań, działań na rzecz rozwoju kultury i edukacji oraz miejsce 
integracji lokalnych społeczności. W związku z tym, że dom kultury pełni funkcje i realizuje 
zadania świetlicy wiejskiej, nie zachodzi potrzeba wezwania wnioskodawcy do dokonania zmian 
w statucie poprzez wpisanie obiektu jako świetlica wiejska. 

Czy możliwe jest zakwalifikowanie do pomocy operacji, 
której formalnym wnioskodawcą jest biblioteka, jako 
instytucja kultury, a beneficjentem znaczącej części 
planowanej operacji jest gimnazjum, gdzie ma powstać 
radiowęzeł i mają być organizowane zajęcia pozaszkolne. 

Wnioskodawcą w takim przypadku powinno być gimnazjum, a w związku z tym, że nie może się 
ono ubiegać o pomoc bezpośrednio, powinien to uczynić organ założycielski. 

Jeżeli wnioskodawcą jest kuria diecezjalna, czy możliwe 
jest wezwanie wnioskodawcy do korekty w zakresie nazwy 
Wnioskodawcy na diecezję,  a co za tym idzie zmiana 
załączników takich jak np. zaświadczenie o nadanym 
numerze identyfikacyjnym, które są obecnie wystawione na 
kurię diecezjalną. 

W sytuacji, kiedy wnioskodawcą jest kuria diecezjalna, nie można wezwać wnioskodawcy do 
zmiany w zakresie nazwy wnioskodawcy na diecezję. Konieczne w tym zakresie jest złożenie 
nowego wniosku, gdzie wszystkie dokumenty powinny dotyczyć diecezji. 

w sprawie interpretacji sformułowania prowadzenia 
działalności gospodarczej na obszarze lgd 

Zgodnie z par. 2 pkt 1 lit c rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 
r. w sprawie szczegółowych warunków…, o pomoc na małe projekty może ubiegać się m.in. 
osoba fizyczna, która ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju 
lub wykonuje działalność gospodarczą na tym obszarze. Podejmowanie, wykonywanie i 
zakończenie działalności gospodarczej reguluje ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.), w odniesieniu 
jednak do kwestii dotyczących prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej obowiązuje 
nadal ustawa z dnia 19 listopada 1999 r.- Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 
1178, z późn. zm.). W art. 7b ust. 2- Prawo działalności gospodarczej określono co zawiera 
wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Wniosek taki zawiera m.in. oznaczenie 
miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeśli stale wykonuje działalność poza miejscem 
zamieszkania- również wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego, oddziału. Wzór 
wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej został określony w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności 
gospodarczej (Dz. U. Nr 50, poz. 399). W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w 
więcej niż jednym miejscu, oprócz wypełnienia części EDG-1 w rubryce 14 wzoru (główne 
miejsce wykonywania działalności gospodarczej) istnieje konieczność wskazania dodatkowych 
miejsc wykonywania działalności gospodarczej w części EDG-MW. Wobec powyższego, 



warunek wskazany w par. 2 pkt 1 lt. c rozporządzenia dotyczący wykonywania działalności 
gospodarczej na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju, spełni także osoba fizyczna, która 
wykonuje na tym obszarze działalność gospodarczą, ale nie ma tam głównego miejsca 
wykonywania tej działalności. Weryfikacja spełnienia warunku dostępu do pomocy w postaci 
wykonywania działalności gospodarczej na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju przez 
samorząd województwa jest możliwe jedynie na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej (EDG), które jest załącznikiem obowiązkowym do wniosku o 
przyznanie pomocy, w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą fizyczną wykonującą 
działalność gospodarczą. Z uwagi na to, że wnioskodawca zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, zobowiązany jest do wskazania również dodatkowych miejsc wykonywania 
działalności gospodarczej w części EDG-MW wniosku o wpis do EDG, w przypadku gdy 
wnioskodawca wykonuje działalność na obszarze objętym LSR tylko w miejscach, które nie są 
głównym miejscem wykonywania działalności, informacja o tym fakcie znalazłaby się w ww. 
zaświadczeniu. 

 Czy osoba fizyczna, nie prowadząca działalności 
gospodarczej i nie zameldowana na obszarze lgd, a 
jedynie mieszkająca na obszarze LGD, może być 
beneficjentem? 

W przypadku gdy osoba nie jest zameldowana na pobyt stały potwierdzeniem jej zamieszkania 
na obszarze realizacji LSR powinno być zaświadczenie o zameldowaniu czasowym. Osoba 
która nie prowadzi działalności na obszarze LSR nie może być beneficjentem małych projektów  

Czy wnioskodawcą może być nadleśnictwo?  Nadleśnictwo nie może być beneficjentem małych projektów, ponieważ nie posiada osobowości 
prawnej ani zdolności do czynności prawnych nadanej ustawą 

Jacy beneficjenci mają przedstawić załącznik nr 18 do 
wniosku ?  czy ma go przedstawić wnioskodawca będący 
gminą, instytucją kultury prowadzoną i finansowaną jst? 
Jaki dokument powinien dostarczyć? 

Dokument potwierdzający przyznanie środków publicznych z budżetu jst, należy przedstawić 
tylko wtedy, gdy operacja określona we wniosku będzie realizowana w ramach 
współfinansowania z innych środków publicznych, niezależnie od rodzaju wnioskodawcy. Jeśli 
współfinansowanie nie istnieje konieczność przedstawiania takiego załącznika, nawet wtedy, 
gdy wnioskodawcą jest gmina, instytucja kult., prowadzoną i finansowaną przez jst, organizacją 
pozarządową czy osobą fizyczną.  

 Jakie dokument powinno przedstawić, składając wniosek, 
starostwo powiatowe?   

W przypadku starosty - uchwała rady powiatu o wyborze starosty i uchwała rady powiatu o 
powołaniu skarbnika. 

Czy beneficjentem może być odział NGO, który sam nie 
posiada osobowości prawnej? 

Wnioskodawcą w takim przypadku jest oddział NGO, a wniosek z pewnością podpisały osoby 
upoważnione do reprezentacji koła, a koło otrzymało nr identyfikacyjny. W przypadku wezwania 
do zmiany w tym zakresie konieczne byłoby złożenie właściwie nowego wniosku podpisanego 
przez osoby upoważnione do reprezentowania Związku a nie koła. Uzupełnienia we wniosku nie 
powinny skutkować zmianą w zakresie podmiotu wnioskującego o wsparcie. 



1. Czy można złożyć wniosek o przyznanie pomocy jako 
osoba fizyczna, która zawiesiła działalność gospodarczą 
po to, aby potem korzystać z pomocy jako osoba fizyczna 
prowadząca działalność gospodarczą? (realizowanie 
małego projektu polegającego na stworzeniu i prowadzeniu 
klubokawiarni)  

W momencie złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca określa swój status prawny 
dołączając stosowne dokumenty. Jeżeli o pomoc ubiega się przedsiębiorca a wnioskowana 
pomoc nie dotyczy prowadzonej działalności, wnioskodawca może załączać do wniosku, w celu 
określania statusu prawnego, tylko dokumenty dotyczące osoby fizycznej, natomiast w 
przypadku gdy wnioskowana pomoc dotyczy prowadzonej działalności, należy załączyć 
wszystkie dokumenty określające formę prawną Wnioskodawcy będącego przedsiębiorcą. W 
przypadku os. fiz. prowadzącej dział. gosp., będzie to Zaświadczenie z EDG. A w przypadku SC 
należy dołączyć umowę spółki cywilnej, uchwałę wspólników spółki cywilnej, upoważniającą 
wspólnika do ubiegania się o pomoc w imieniu wspólników SC, w przypadku gdy taka uchwała 
została podjęta.  

Czy beneficjentem małych projektów może być szkoła lub 
przedszkole, dla których organizatorem jest jst? Czy 
beneficjentami małych projektów może być szkoła 
niepubliczna lub publiczna (samorządowa)? 

Beneficjentem tzw. małych projektów może być szkoła, która posiada osobowość albo zdolność 
prawną. Szkoły publiczne mają ograniczony dostęp do pomocy z uwagi na to, że działają jako 
jednostki organizacyjne gminy, którym ustawy nie nadają ani osobowości ani zdolności prawnej. 
W znacznie lepszej sytuacji znajdują się szkoły niepubliczne, które często działają w formie 
stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), co za tym idzie 
posiadają osobowość prawną. Szkoły niepubliczne zatem mogą być beneficjentem małych 
projektów. 

Czy zapisy art. 48 ustawy o samorządzie powiatowym, 
wskazujące, że dyrektorom szkół publicznych na podstawie 
decyzji właściwego organu może zostać przyznane prawo 
do składania oświadczeń woli, są wystarczające, aby 
uznać, że szkoły publiczne, których dyrektorom przyznano 
takie prawo mają zdolność prawną przyznaną na 
podstawie ustaw, czyli czy szkoły publiczne można uznać 
za "jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną"? 

O pomoc na "małe projekty" mogą ubiegać się m.in. osoby prawne albo jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną. Jeżeli gmina, 
powiat lub województwo wykonuje swoje zadania poprzez utworzoną przez siebie jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, podmiotem występującym w obronie 
prawnym jest gmina, powiat lub województwo. Jednocześnie jednostki te w obrocie prawnym 
funkcjonują jako jednostki samorządu terytorialnego. Treść art. 48 ustawy o samorządzie 
powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r., dotyczy upoważnienia pracowników starostwa, 
kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do 
składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. Przepis 
ten nie przesądza jednak o nadaniu szkołom publicznym zdolności prawnej. 

Jakie podmioty nieposiadające osobowości prawnej mogą 
być beneficjentami "małych projektów"? Czy mogą być to 
np. sołectwa, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich itp.? 
Jeśli tak, czy nieposiadające numerów NIP i REGON mogą 
otrzymać numer identyfikacyjny producenta, a do obsługi 
dofinansowania mogą wskazać rachunek bankowy innego 
podmiotu? 

koła gospodyń wiejskich nie mogą ubiegać się o pomoc w ramach przedmiotowego działania, 
jeśli nie działają w formie stowarzyszenia rejestrowego. uprawnienie takie będą miały natomiast 
kółka rolnicze, w ramach których koła gospodyń wiejskich prowadzą swoją działalność. 
sołectwa również nie mogą ubiegać się o pomoc w ramach przedmiotowego działania. Agencja 
przyjmuje procedury konieczne do zapewnienia, że płatności będą dokonywane wyłącznie na 
rachunek bankowy należący do wnioskodawcy, bądź do jego cesjonariusza.  



Jak interpretować zapisy par. 2 pkt. 1c oraz pkt. 2a 
Rozporządzenie MRiRW z dn. 8.07.2008 r. ws. 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wpłaty 
pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie LSR" 
objętego PROW 2007-2013 i dotyczące wykonywania 
działalności gosp./działania na obszarze objętym LSR? 
Czy np. zapisy w zaświadczeniu z EDG albo statucie 
organizacji, wskazujące obszar działalności "cała Polska", 
"województwo pomorskie" są wystarczające, aby uznać, że 
podmiot wykonuje działalność gosp./działa na obszarze 
objętym LSR, czy potrzebne są dodatkowe dokumenty 
potwierdzające ten fakt- jeśli tak to jakie? Jeśli wskazane 
wyżej zapisy znajdują się w statutach LGD, czy mogą one 
wnioskować o przyznanie pomocy w ramach "Wdrażanie 
LSR" do sąsiedniego LGD? Czy aby ograniczyć możliwość 
ubiegania się o pomoc Wnioskodawców spoza obszaru 
objętego LSR, LGD może żądać dodatkowych załączników 
potwierdzających fakt działania na tym obszarze (faktury, 
umowy z podmiotami obszaru LS) bez zmiany kryteriów 
wyboru operacji?  

Zgodnie z treścią sekcji VII Informacja o załącznikach, wniosku o pp w ramach działania 413 
Wdrażanie LSR dla tzw. małych projektów, osoba fiz. prowadząca działalność gospodarczą na 
obszarze objętym LSR, dołącza do ww. wniosku "Zaświadczenie z właściwej EDG o 
prowadzeniu działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR".  W przypadku, gdy 
wnioskodawca jest osobą fizyczną, która wykonuje działalność gospodarczą na obszarze 
objętym LSR a w Ewidencji Działalności Gospodarczej wskazany jest jedynie adres głównego 
miejsca wykonywania działalności gospodarczej, który może znajdować się poza obszarem 
objętym LSR, to w celu udowodnienia, iż powyższa działalność jest wykonywana na obszarze 
objętym LSR, należy zaktualizować dane w EDG przez uzupełnienie danych 
wyszczególnionych w Części EDG-MW wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. 
Osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości pr., którym ustawy 
przyznają zdolność prawną, utworzone na podstawie ustaw, w tym fundacje albo 
stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność 
na tym obszarze, zobowiązane są dołączyć do wniosku o  przyznanie pomocy. Pełny odpis z 
KRS, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy 
wraz ze statutem zawierającym m.in. dane nt. zakresu działalności albo "Dokumenty 
określające lub potwierdzające zdolność prawną wnioskodawcy (jednostki org. nieposiadającej 
osobowości prawnej) oraz posiadanie przez wnioskodawcę siedziby lub prowadzenie 
działalności na obszarze objętym LSR". Zawarte w ww. dokumentach określenia typu "cały 
kraj", "cała Polska", "województwo X", "powiat Y", "gminy A, B, C...", należy uznać za 
wystarczające do potwierdzenia wykonywania/prowadzenia działalności gosp. na obszarze 
LSR, jeśli pokrywają się one z tym obszarem. Nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty 
potwierdzające miejsce prowadzenia działalności gosp. oprócz załączników wymienionych we 
wniosku o przyznania pomocy oraz opisanych w instrukcji wypełniania wniosku o pp. LGD nie 
może żądać dostarczenia dodatkowych załączników potwierdzających obszar działalności 
gosp., za wyjątkiem sytuacji, gdy LGD zawarła taki wymóg w kryteriach wyboru operacji. 

1) W jaki sposób sołectwo jako jednostka pomocnicza 
gminy może ubiegać się o pomoc przyznawaną w ramach 
PROW? 2) Czy sołectwo może być projektodawcą a 
wnioskodawcą samorząd gminy, który również zapewnia 
wkład własny do projektu?  

1) Jedyna możliwość skorzystania z pomocy w ramach małych projektów jest taka, iż sołtys lub 
poszczególni członkowie rady sołeckiej mogą ubiegać się o pomoc samodzielnie jako osoby 
fizyczne. Nie ma natomiast możliwości wnioskowania przez sołectwo o pomoc poprzez inne 
podmioty. Sołectwo jako jednostka nieposiadająca zdolności prawnej i zdolności do czynności 
prawnych, nie może w obrocie prawnym występować jako samodzielny podmiot mogący działać 
we własnym imieniu i na własny rachunek. 

1. czy sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy może 
samodzielnie ubiegać o dofinansowanie w ramach 
działania "Małe projekty"; 2. czy sołectwo posiada zdolność 
prawną 

Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy i samodzielnie nie może ubiegać się o 
dofinansowanie w ramach działania małe projekty 

czy nadleśnictwa, parki krajobrazowe, szkoły mogą być 
beneficjentami małych projektów 

nadleśnictwa, parki krajobrazowe mogą być beneficjentami małych projektów, o ile posiadają 
osobowość prawną 



Definicja przedsiębiorcy. 
 

Przedsiębiorcą jest podmiotem prawa, który prowadzi we własnym imieniu działalność 
gospodarczą (art. 431 KC 
art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.  
Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub 
usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także 
działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została 
wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w 
sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na 
wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów 
zarobkowych. Za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności:  

 z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych  

 z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są 
związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi 
stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane 
czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i 
odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich  

 wymienione w poprzednim punkcie zasady stosuje się odpowiednio do usług twórców i 
artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, wynagradzanych w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie 
licencji do praw autorskich lub praw artystycznego wykonania albo ich wykonanie, w 
tym również wynagradzanych za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania 
prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.  

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru 
przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo do Ewidencji Działalności Gospodarczej. 
Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi.  

 

 

 


