Pytania z zakresu realizacji w ramach małych projektów operacji dotyczących małej infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej
PYTANIE
W pkt 4b zakresu projektów pojawia się możliwość
budowy, odbudowy i oznakowania małej infrastruktury
turystycznej natomiast w kosztach kwalifikowalnych w pkt
10 nie ma mowy o kosztach budowy ww. infrastruktury.
Czy z tego wynika, że nie można zbudować czy postawić
np. deszczochronu na szlaku?
Czy w zakresie "rozwijania turystyki i rekreacji na obszarze
objętych LSR, w tym, przez budowę, odbudowę lub
oznakowanie małej infrastruktury turystycznej..." mieści się
operacja polegająca na remoncie chodnika, z którego
korzystają zarówno piesi i rowerzyści?
Czy parafia może ubiegać się o przyznanie pomocy na
realizację operacji: a) renowacja tablic epitafijnych
znajdujących się w kościele, b) oświetlenie nekropolii w
celu wizualizacji zabytkowych pomników nagrobnych, c)
odrestaurowanie krypty fundatorów celem wizualizacji
turystycznej?

ODPOWIEDŹ
W przypadku realizacji operacji dot. budowy, odbudowy i znakowania małej
infrastruktury turystycznej koszty kwalifikowalne ujęte są pod kosztami wynagrodzenia
za wykonanie usług, kosztami robót budowlanych, kosztami materiałów, itp. Budowa
deszczochronu jest możliwa.
W przypadku, gdy planowana jest jedynie wymiana nawierzchni, niemożliwe jest
przyznanie pomocy.
UWAGA: projektowana nowelizacja wprost wyklucza inwestycje w pasach drogowych
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich
Renowacja tablic epitafijnych znajdujących się w kościele oraz odrestaurowanie krypty
fundatorów nie mieści się w ramach pkt 6 Zakresu realizacji małych projektów"zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego", ponieważ operacja ta
dotyczyłaby elementów, które nie są ani budowlą ani obiektem małej architektury ani
elementem dachu czy elewacji zewnętrznej zabytkowego budynku. Jeżeli krypta
fundatorów nie znajduje się w budynku kościoła tylko jest budowlą wzniesioną na
obszarze cmentarza i jest objęta ochroną zabytków to operacja jej renowacji może być
objęta dofinansowaniem z małych projektów. Oświetlenie nekropolii w celu wizualizacji
zabytkowych pomników nagrobnych również wykracza poza ramy Zakresu realizacji
małych projektów ze względu na to, że pomoc może być udzielona tylko na "odbudowę,
odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do
rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków.

Czy w ramach operacji "Konna zagroda turystycznoedukacyjna" koszty operacji, polegającej na remoncie
stajni i przechowalni pasz, wykonaniu dodatkowego
wybiegu i edukacyjnej ścieżki do jazdy konnej, jak również
zakup niezbędnego sprzętu do jazdy konnej- stroje i
narzędzia: kosiarka, glebogryzarka, wiertarka, poza tym
wykonaniu foderu informacyjno-promocyjnego oraz
fotografii na wystawę w celu promowania produktu
turystycznego, są kosztami kwalifikowalnymi?

kwalifkowalność kosztów art. spoż. wykorzystywanych do
szkolenia kulinarnego, zagospodarowanie terenu w gosp.
agroturystycznym, budowa sauny i małego baseny, zakup
kładów i skuterów, koszt zakupu koni w celach
rekreacyjnych, zakup biletów wstępu, kart parkingowych w
związku z wyjazdem do muzeum poza LGD,
Czy możliwe jest dofinansowanie w ramach małych
projektów operacji polegającej na zagospodarowaniu
skweru poprzez umiejscowienie elementów
symbolizujących planety, których wielkości i odległości
między sobą zostały proporcjonalnie przeskalowane
(wycinek trójwymiarowego modelu) oraz wyposażeniu
skweru w ławki i kosze na śmieci?

W ramach małych projektów możliwe jest rozwijanie turystyki lub rekreacji przez
przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji, a także przez budowę,
odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury. Wobec powyższego koszty związane z
wykonaniem edukacyjnej ścieżki do jazdy konnej oraz stworzeniem folderu
informacyjno-promocyjnego można uznać za koszty kwalifikowalne.
Również koszty dotyczące wynagrodzenia trenerów do jazdy konnej i trenerów
prowadzących warsztaty oraz dowozu uczestników warsztatów wpisują się w zakres
małych projektów, w przypadku realizacji operacji, której zakres jest zgodny z punktem 1
ww. załącznika.
Ponadto operacja, polegająca na remoncie, nie jest objęta punktem 4b załącznika nr 1
rozporządzenia, gdyż remont polega na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie na
budowie, odbudowie czy oznakowaniu. Wobec powyższego remont stajni i przechowalni
pasz nie stanowi kosztu kwalifikowanego w ramach tego punktu zakresu realizacji
małych projektów. Dodatkowo, należy mieć na uwadze, że wsparcie działalności
rolniczej w ramach PROW 2007-2013 możliwe jest jedynie w osi 1 „Poprawa
konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”, dlatego należy rozważyć, czy prowadzona
przez wnioskodawcę działalność nie stanowi działalności rolniczej.
Budowa sauny i basenu może być kwalifikowalna, wymagane jest jednak uzasadnienie i
racjonalność poniesionych kosztów. Kosztami kwalifikowalnymi nie są: zakup kładów i
skuterów oraz zakup koni. Niekwalifikowalne sa karty parkingowe i bilety do muzeów.
UWAGA: projektowana nowelizacja wprost wyłącza środki transportu napędzane
mechanicznie
W zakresie realizacji małych projektów mieści się rozwijanie turystyki lub rekreacji przez
budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej. Infrastrukturą
turystyczną są natomiast wszelkiego rodzaju obiekty oraz urządzenia turystyczne, które
mają na celu służenie przyjeżdżającym na dany obszar turystom zaspokajaniu ich
potrzeb związanych z bierną oraz aktywną turystyką. Ponadto koszty zagospodarowania
terenu mogą być kwalifikowalne, w przypadku gdy stanowią nieodzowną część operacji
polegającej na budowie, odbudowie lub oznakowaniu małej infrastruktury turystycznej.
Wobec powyższego w ramach omawianego zakresu możliwa jest m.in. budowa miejsc
wypoczynkowych, placów zabaw, jak również zagospodarowanie terenu, które przyczyni
się do ich utworzenia.

Czy możliwe jest dofinansowanie w ramach małych
projektów operacji polegającej na stworzeniu placu
rekreacyjno-edukacyjnego przez zagospodarowanie
skweru miejskiego w ramach którego wnioskodawca
planuje: zakupić wyposażenie w postaci urządzeń
rekreacyjno-edukacyjnych, ławeczki, wykonanie i montaż
tablic informacyjnych i wykonanie ogrodzenia terenu? W
ramach projektu planowane jest również zorganizowanie
imprezy na otwarcie placu z konkursami dla dzieci i
młodzieży

W zakresie realizacji małych projektów mieści się rozwijanie turystyki lub rekreacji przez
budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej. Infrastrukturą
turystyczną są natomiast wszelkiego rodzaju obiekty oraz urządzenia turystyczne, które
mają na celu służenie przyjeżdżającym na dany obszar turystom, zaspokajaniu ich
potrzeb związanych z bierną oraz aktywną turystyką. Dopuszcza się zatem m.in.
budowę miejsc wypoczynkowych, placów zabaw, a więc także placu rekreacyjnoedukacyjnego przez zakup urządzeń rekreacyjno-edukacyjnych, ławeczek oraz
wykonanie ogrodzenia, jak również oznakowanie małej infrastruktury turystycznej- w tym
przypadku- poprzez wykonanie i montaż tablic informacyjnych. Ponadto organizacja
imprezy na otwarcie placu z konkursami dla dzieci i młodzieży wpisuje się w organizację
imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych.

Czy operacja polegająca na renowacji trawnika boiska,
zakupie i montażu systemu nawadniającego boiska oraz
budowie i montażu siedzisk i boksu dla kibiców i drużyn
przyjezdnych może zostać zrealizowana w ramach punktu:
budowa, odbudowa lub oznakowanie małej infrastruktury
turystycznej?

Operacja ta nie wpisuje się w zakres realizacji małych projektów, ponieważ nie jest ani
budową ani odbudową małej infrastruktury turystycznej, przy czym, aby można było
uznać tę operację za odbudowę boiska, obiekt musiałby być zdewastowany lub nie
nadający się do korzystania z niego.

Czy utworzenie kortu tenisowego, który będzie służył
przyjeżdżającym turystom jest kosztem kwalifikowalnym?

Może zostać uznany taki koszt.

Czy w ramach projektu polegającego na założeniu
wypożyczalni rowerów, za kk można uznać serwisowanie
zakupionych rowerów?

Koszty bieżące w postaci serwisowania rowerów nie mogą być uznane za
kwalifikowalne w ramach małych projektów, natomiast pobieranie opłat za wypożyczenie
rowerów w wysokości pozwalającej na uzyskanie dochodu wyższego niż wkład własny
do projektu jest dopuszczalne.

Czy koszty projektu "remont placu zabaw przy
przedszkolu…" można uznać z koszty kwalifikowalne, w
ramach udostępniania małej infrastruktury turystycznej,
jeśli możliwe jest, że wymóg ogólnodostępności może nie
zostać spełniony? Jednocześnie pojawiła się wątpliwość,
czy właściwe jest zakwalifikowanie operacji jako remontu,
podczas, gdy beneficjent chce kupić nowe wyposażenie, a
nie remontować już istniejące.

W zakresie realizacji małych projektów mieści się rozwijanie turystyki lub rekreacji przez
budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej. W związku z
powyższym, zarówno remont placu zabaw, jak i zakup nowego wyposażenia, który nie
stanowi odbudowy, nie kwalifikują się do przyznania pomocy w ww. zakresie.
Odnosząc się do pytania o konieczność zastosowania tzw. listu intencyjnego albo
pisemnego oświadczenia, w którym Wnioskodawca zobowiązuję się do udostępnienia
ww. placu zabaw mieszkańcom oraz turystom, informuję, że nie jest wymagany
dodatkowy dokument, ponieważ powyższe zobowiązanie zawarte będzie w § 3 ust. 1
umowy przyznania pomocy (tytuł oraz cel małego projektu). W przypadku niewykonania
zobowiązania do zachowania celu operacji przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności
ostatecznej w odniesieniu do zadań inwestycyjnych umowa ulega rozwiązaniu, co
skutkuje m.in. zwrotem pomocy. Jednocześnie samorząd województwa, w przypadku
małego projektu, polegającego na budowie albo odbudowie placu zabaw, może w
ramach uzupełnień wniosku poprosić Wnioskodawcę o dostarczenie dokumentu, w
którym zostaną określone zasady udostępnienia placu zabaw mieszkańcom oraz
turystom, co będzie podstawą do kontroli realizacji postanowień umowy przyznania
pomocy.

Czy za koszt kwalifikowalny można uznać zakup
wyposażenia budynku szkoły społecznej, która w czasie
wakacji jest adaptowana na schronisko. Wnioskodawca
zamierza kupić lóżka, stoliki, szafy, krzesła do
pomieszczeń świetlicy, wyposażenie sanitariatów, budowa
pryszniców.

Koszty projektu, polegającego na remoncie i wyposażeniu funkcjonującego w szkole w
okresie letnich wakacji szkolnych schroniska sezonowego nie mogą być uznane za
kwalifikowalne w ramach określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i
trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868
z późn. zm.) kosztów budowy, odbudowy lub oznakowania małej infrastruktury
turystycznej. Remont i zakup wyposażenia bowiem odnosi się przede wszystkim do
szkoły, a nie schroniska, które prosperuje jedynie przez dwa miesiące w roku.

Czy w związku z tym, że remont zakładany w projekcie nie
jest zaliczany do kosztów kwalifikowalnych, należy uznać iż
wniosek nie kwalifikuje się do uzyskania wsparcia? Projekt
dotyczy: poprawy oznakowania szlaku turystycznego św.
Jakuba wraz z remontem elementów małej architektury na
szlaku.

W przypadku gdy tytuł operacji wskazuje na poprawę oznakowania szlaku turystycznego
wraz z remontem elementów małej architektury na szlaku, a złożone dokumenty dotyczą
wyłącznie remontu schodów kościelnych i odnowienia tablic informacyjnych, operacja
polegająca na remoncie elementów malej architektury wykracza poza zakres pomocy
małych projektów. Remont polega bowiem na odtworzeniu stanu pierwotnego i nie
należy mylić go z budową czy odbudową.
Zgodnie z powyższym, należy uznać, że przedmiotowy wniosek nie kwalifikuje się do
uzyskania wsparcia.

1. Czy wydatki polegające na zakupie donic, kwietników
itp., w celu poprawy estetyki miejscowości, można uznać
za koszty kwalifikowalne? 2. Czy wyposażenie działki w
ławki, kosze parkowe i nasadzenie tam roślinności można
uznać za budowę miejsca wypoczynkowego?
3. Czy w przypadku gminy, która złożyła dokument
potwierdzający zgodność wniosku o przyznanie pomocy z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
załącznik "informacje o terenie", wystawiony przez UG,
należy wezwać gminę do uzupełnień i i złożenia opinii
gminnej komisji urbanistyczno-architekotonicznej?
Czy operacja polegająca na wyposażeniu domków i pokoi
gościnnych, ozdobionych tradycyjnym haftem kaszubskim,
wpisuje się w zakres małych projektów, w kontekście
kultywowania miejscowych tradycji, obrzędów i obyczajów?

1) Wydatki typu zakup donic, kwietników oraz dokonanie nasadzeń roślin wieloletnich w
celu poprawy estetyki miejscowości nie mogą być uznane za koszty kwalifikowalne w
ramach małych projektów.
2) Operację, polegającą na zakupie oraz montażu ławek i koszy parkowych wraz z
nasadzeniem roślin wieloletnich można uznać jako budowę miejsca wypoczynkowego.
3) Wymagana jest opinia gminnej komisji architektonicznej. Od tego wymogu można
odstąpić, w przypadku gdy w danej gminie powyższa komisja nie funkcjonuje.

Czy w ramach kosztów budowy pola biwakowego można
uznać budowę studni?
Czy infrastruktura w ramach małych projektów musi być
ogólnodostępna. Czy osoba budująca na własnym terenie
wiaty, ławeczki, miejsca do grillowania powinna zapewnić
do nich ogólny dostęp?

Może być uznany za koszt kwalifikowalny pod warunkiem że jest to koszt uzasadniony i
racjonalny
Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wiąże się nierozerwalnie z
udostępnianiem jej turystom. W przypadku operacji realizowanych z zakresu turystyki
przez osobę fizyczną lub inny podmiot, pomoc może być przekazywana, jeżeli
wnioskodawca zarejestrował działalność gospodarczą albo dokonał zgłoszenia do
ewidencji obiektów prowadzonej działalności.

Czy kosztem kwalifikowalnym jest koszt remontu kwater
agroturystycznych?

Jeśli chodzi o kwatery w gosp. agroturystycznych, ich właściciele mogą korzystać z
pomocy w ramach działania "Różnicowanie...", nie kwalifikują się do uzyskania pomocy
w ramach małych projektów. O pomoc na Budowę i odbudowę obiektów małej
infrastruktury turyst. nie mogą starać się również podmioty, podlegające ubezpieczeniu
w ZUS, ponieważ spełniają warunki przyznania pomocy w działaniu "Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw".
Prawidłowe pod warunkiem spełnienia warunku niezbędności.

Czy w ramach małych projektów można zrealizować
przygotowanie terenu pod plac zabaw?
Czy budowa parkingów przy drogach powiatowych,
gminnych wpisuje się w zakres realizacji małych
projektów?

Przedstawiona propozycja nie mieści się w zakresie małych projektów
UWAGA: projektowana nowelizacja wyłącza z zakresu małej infrastruktury turystycznej,
rekreacyjnej i sportowej hotele, motele, pensjonaty i bazę gastronomiczną.

Projekty takie wykraczają poza obszar małych projektów

Czy remont przystanków autobusowych jest kosztem
kwalifikowalnym w ramach operacji polegającej na
poprawie atrakcyjności turystycznej wsi i poprawę jakości
życia na obszarach wiejskich?

Operacja ta nie mieści się w zakresie kosztów kwalifikowalnych w ramach działania
"Wdrażanie LSR" w zakresie małych projektów.

Kwestia małej infrastruktury turystycznej. Oraz wątpliwości W kwestii małej infrastruktury turystycznej jest wysokość wartości projektu (maksymalna
związane z uznaniem domków letniskowych jako
kwota pomocy 25 tys.). Domki kempingowe są obiektami niemieszkalnymi. Domki
spełniających kryteria małej infrastruktury turystycznej.
letniskowe posiadają status innych obiektów, w których mogą być prowadzone usługi
hotelarskie. W związku ze zmianą rozporządzenia do wdrażania, projekty, polegające m.
in. na budowie, odbudowie, remoncie obiektów, typu schroniska, mogły być realizowane
przez osoby fizyczne posiadające gospodarstwa rolne, ale ubezpieczone w ZUS. Z
pomocy nie wyklucza się operacji polegających na budowie domków letniskowych.

Kwalifikowalność kosztów budowy małej infrastruktury
turystycznej oraz zagospodarowania otoczenie zbiornika
wodnego?

Mogą, pod warunkiem, że stanowią konieczną część operacji, polegającej na budowie,
odbudowie lub oznakowaniu małej infrastruktury turystycznej.

1) zagospodarowanie terenu przy starym dębie- pomnik
przyrody
2) zagospodarowanie Małej Wyspy
3) ukwiecenie centralnej części gminy przy drodze
wojewódzkiej w centrum miejscowości
4) budowa stanicy wodnej służącej do cumowania łodzi
nad brzegiem Jeziora
5) wykonanie miejsc postojowych przy kościele oraz
zagospodarowanie terenu wokół tych miejsc

1, 2, 4 Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody, utworzenie ścieżki
przyrodniczo-edukacyjnej na Małej Wyspie, budowa stanicy wodnej służącej cumowaniu
łodzi sa kwalifikowalne
3. Jeśli chodzi o ukwiecenie centralnej części gminy przy drodze wojewódzkiej oraz
wykonania miejsc postojowych przy kościele nie można tych kosztów uznać za
kwalifikowalne, natomiast może być zrealizowane w ramach par. 4 ust. 1 pkt. 5)
działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013, pod warunkiem, że
operacja ta będzie wpisana do Planu odnowy miejscowości.

