
Pytanie dotyczące realizacji operacji w ramach małych projektów z zakresu organizacji szkoleń i imprez 

PYTANIE ODPOWIEDŹ 

Czy koszt wydarzeń promocyjnych oznacza, że można 
zorganizować imprezy promocyjne? 

Realizacja wydarzenia promocyjnego mieści się w zakresie małych projektów. 

Jeśli celem operacji są działania oparte na kosztach 
związanych z organizowaniem i przeprowadzeniem 
wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i 
sportowych, to czy  właściwym jest podejście, w którym 
koszt wyżywienia, poczęstunku, zakupu napoi i ciast 
uznaje się za niekwalifikowalny? 

Koszty wyżywienia, poczęstunku, zakupu ciast, zarówno dla organizatorów, jak i 
uczestników szkoleń są kosztami kwalifikowalnymi, o ile ich poniesienie jest 
uzasadnione. 

Czy możliwe jest dofinansowanie w ramach małych 
projektów operacji polegającej na zorganizowaniu 
warsztatów (zatrudnienie instruktora) dla dzieci, młodzieży 
oraz dorosłych z umiejętności grania na instrumentach 
dętych i perkusyjnych oraz zakupie instrumentów 
(saksofon altowy, saksofon tenorowy, klarnet, Horny) 
pozwalające na prawidłowe przeprowadzenie zajęć? 

Warsztaty muzyczne mogą być przeprowadzane w ramach zakresu Podnoszenie 
świadomości lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o 
charakterze edukacyjnym i warsztatowym. Zakup wskazanych instrumentów mieści 
się natomiast w zakresie Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i 
zwyczajów. 

Czy kosztem kwalifikowalnym jest sfinansowanie w ramach 
organizacji wydarzenia "korowód historyczny" zakupu 
strojów okolicznościowych - całe stroje i elementy tych 
strojów?  
 

Koszty zakupu strojów, niezbędnych materiałów, zakupu materiałów do zbudowania 
osady historycznej mogą być uznane za koszty kwalifikowalne. Koszt kwalifikowalny 
może stanowić również zakup wyposażenia, maszyn, narzędzi, jeśli koszt ich 
wynajmu lub dzierżawy będzie wyższy niż zakup. 



Czy można uznać za koszty kwalifikowalne koszty 
związane z projektem "Warsztaty tradycji kulinarnych", w 
momencie gdy zakres operacji zapisano w dziale 
"Organizacja imprez i kultywowanie tradycji", a dodatkowo 
w zestawieniu rzeczowo-finansowym wykazano jedynie 
zakup sprzętu i wyposażenia. Dodatkowo należy wskazać, 
że osoba składająca wniosek prowadzi działalność 
gospodarczą w dziedzinie: wychowanie przedszkolne. 

W przypadku realizacji małego projektu z zakresu szkoleń oraz organizacji 
wszelkiego rodzaju imprez zakup wyposażenia jest możliwy tyko w przypadku gdy 
nie ma możliwości jego wypożyczenia albo gdy koszt najmu przekroczyłby koszt 
zakupu. Jednakże w przypadku operacji z zakresu kultywowania dziedzictwa, w tym 
kulinarnego, zakup wyposażenia jest dopuszczalny. Prowadzenie przez 
wnioskodawcę działalności gospodarczej o kodzie PKD 85.10.Z (wychowanie 
przedszkolne), może rodzić podejrzenie sztucznego tworzenia warunków w celu 
uzyskania pomocy, na wyposażenie przedszkola a nie na wyposażenie placówki 
prowadzonej w celu kultywowania dziedzictwa kulinarnego, dlatego należy 
rozważyć, czy prowadzenie działalności gospodarczej w kształcie przedstawionym 
poniżej nie kwalifikuje się do uzyskania pomocy w ramach innych działań PROW 
2007-2013. W opinii Departamentu pomoc mogłaby być przyznana, gdyby 
wnioskodawca wykazał, iż poniesienie kosztów na zadania z zakresu organizacji 
szkoleń oraz imprez nie jest możliwe bez zakupu wymienionego we wniosku o 
przyznanie pomocy wyposażenia. 

Czy za koszty kwalifikowalne w ramach małych projektów 
można uznać zakup namiotów wystawienniczych, które 
będą wykorzystywane podczas cyklicznych imprez typu 
dożynki, święto wsi itp. Będą wykorzystywane podczas 
prezentacji regionalnych produktów, dań, twórczości 
rzemieślniczej. 

Zakup namiotów wystawienniczych w celu organizacji dożynek gminnych nie może 
być uznany za koszt kwalifikowalny, ponieważ racjonalność tego zakupu 
weryfikowana jest w związku z realizacją wskazanego we wniosku o przyznanie 
pomocy całego projektu tj. dożynek. Uzasadnieniem racjonalności zakupu byłaby 
cykliczność imprezy, gdyby jeden wniosek, a więc jeden mały projekt, obejmował 
kilka cyklicznie odbywających się imprez. 
Podsumowując, kwalifikowalność kosztów rozpatruje się wyłącznie w odniesieniu do 
potrzeb operacji wyszczególnionych we wniosku o przyznanie pomocy, a 
cykliczność organizacji imprez, nie będących częścią małego projektu, nie wpływa 
pozytywnie na ocenę racjonalności planowanych do poniesienia kosztów. 

Czy  w ramach projektu polegającego na organizacji 
zawodów sportowo-pożarniczych możliwe jest uznanie 
kosztu zakupu mundurów koszarowych, który przekracza 
połowę wartości operacji? 

Zakup umundurowania koszarowego nie stanowi kosztu kwalifikowanego w ramach 
działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów.  



czy można uzyskać dofinansowanie na uczestnictwo w 
kursie (np.. kowalstwa artystycznego) 

Proponowany projekt nie mieści się w zakresie małych projektów, można 
organizować takie kursy w ramach kultywowania tradycyjnych zawodów 

Czy jeśli w ramach małych projektów planuje cykl spotkań 
dla dzieci i młodzieży z całego obszaru realizacji LSR pod 
hasłem "Spotkania z kulturą" do kosztu dowozu 
uczestników na miejsce spotkania z terenu całej LGD 
będzie kosztem kwalifikowalnym? 

Koszt dowozu dzieci na imprezę pod hasłem "Spotkania z kulturą" może być 
kosztem kwalifikowalnym, jeśli jest to koszt racjonalny i realizacja operacji jest 
niezbędna do osiągnięcia celu.  

Czy można zbudować boisko sportowe i przeprowadzić 
imprezę kulturalno-sportową, a przy okazji zakupić 
kosiarkę, olej napędowy do utrzymania porządku na boisku 
oraz w całej wsi? 

Koszt kwalifikowalny poza zakupem kosiarki i oleju do niej, 

Czy kosztem kwalifikowalnym jest promocja sołectwa 
(imprezy kult.)? 

TAK 

Czy w ramach organizacji imprez kult., można 
zorganizować dożynki?  

TAK 

Czy można realizować projekt organizacji przeglądu 
organowego i poniesienie kosztów związanych z 
przeglądem technicznym przed imprezą i gażą dla osób 
występujących podczas przeglądu? 

Gaża dla występujących artystów może być kosztem kwalifikowalnym 

Czy w ramach imprez kult. realizowanych na obszarze 
LGD w ramach małych projektów można uznać koszt rejsu 
statkiem wycieczkowym dla uczestników imprez/wydarzeń- 
rejs ma na celu promocję lokalnego dziedzictwa? 

Może zostać uznany taki koszt.  

 Czy kosztem kwalifikowalnym małych projektów jest 
wynagrodzenie trenera prowadzącego zajęcia w klubie 
piłkarskim, koszty transportu, pobytu  i wynagrodzenia 
trenera obozu szkoleniowego, który zakończy się 
zawodami? 

Możliwe jest zakwalifikowanie kosztów, ale pod warunkiem udowodnienia, że 
wpłynie to na rozwój świadomości mieszkańców.  

Czy kosztem kwalifikowalnym jest zakup produktów 
spożywczych w celu zorganizowania konkursu potraw 
regionalnych? Czy kosztem kwalifikowalnym jest koszt 
związany z tym wyżywieniem członków zespołów i orkiestr, 
będących uczestnikami imprezy? 

Oba koszty można uznać za kwalifikowalne. 



 Czy organizacja warsztatów sportowych polegających na 
przeprowadzeniu cyklu zajęć szkoleniowych, opłaceniu 
trenera, zakupie sprzętu, może być przedmiotem małych 
projektów? 

Operacja taka jest możliwa, ale w przypadku, kiedy wnioskodawca udowodni, że 
operacja ta ma charakter szkoleniowy i wpływa na podniesienie świadomości 
społeczności lokalnej.  

Czy kosztem kwalifikowalnym są koszty podróży dla dzieci 
na naukę pływania (blisko 50% kk), w ramach projektu 
"organizacja szkoleń pierwszej pomocy, edukacji związanej 
z bezpieczeństwem nad akwenami? 

Pkt 15 załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 
lipca 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 
wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. 
U. z 2007 r. Nr 138, poz. 868, z 2009 r. Nr 71, poz. 613) przewiduje możliwość 
refundacji kosztów podróży lub wyżywienia uczestników szkoleń, nie ograniczając 
jednocześnie udziału tego kosztu w całości poniesionych kosztów kwalifikowalnych. 
W związku z tym, jeżeli wnioskodawca racjonalnie uzasadni poniesienie 
powyższych kosztów np. brakiem możliwości przeprowadzenia szkolenia w miejscu 
położonym bliżej (co wpłynęłoby znacznie na obniżenie kosztów realizacji małego 
projektu), będzie można uznać powyższe koszty za kwalifikowalne. 

Prowadzenie szkoleń podnoszących świadomość lokalną Szkolenia mogą być przeprowadzone na i poza obszarem realizacji lsr, pod 
warunkiem, że organizacja tych szkoleń na obszarze wdrażania LSR nie jest 
możliwa. Nie mogą pokrywać się z programem nauczania w szkołach publicznych. 
Uzasadnione może być prowadzenie szkoleń specjalistycznych dotyczących 
turystyki, mogą to być również kursy językowe. Konieczne jest jednak wykazanie, 
że nabór na szkolenia ma charakter otwarty, rekrutacja odbywa się w oparciu o 
przejrzyste zasady. Nie kwalifikują się do wsparcia operacje polegające na tym, że 
wnioskodawca jest jedynym odbiorcą pomocy, tzn. w wyniku realizacji zostaną 
poniesione jedynie jego kwalifikacje np. studia podyplomowe. 
UWAGA: projektowana nowelizacja znosi konieczność podporządkowanie szkoleń 
podnoszeniu świadomości lokalnej. Będą one realizowane w ramach podnoszenia 
jakości życia  

prośba o potwierdzenie, iż w ramach małych projektów nie 
można uzyskać wsparcia na prowadzenie szkoleń w 
zakresie: minimalnych wymagań wzajemnej zgodności dla 
gospodarstw rolnych, upowszechnienia nowych technologii 
w rolnictwie i leśnictwie, poprawy jakości i higieny produkcji 
itp. gdzie będą dostępne informacje o tematach wszystkich 
przeprowadzonych szkoleń? 

aktualny wykaz szkoleń www.fapa.com.pl, jako instytucji odpowiedzialnej za 
przeprowadzenie szkoleń i wykazy archiwalne na stronie internetowej MRiRW 
www.minrol.gov.pl 



 


