
Pytania z zakresu operacji dotyczących remontu i wyposażenia świetlic wiejskich (kwalifikują się jedynie koszty w ramach 

świetlic istniejących) realizowanych w ramach małych projektów 

PYTANIE ODPOWIEDŹ 

Czy możliwe jest w ramach małego projektu i zakresu 6d 
wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w profesjonalne 
urządzenie chłodzące i przenośny zestaw kuchenny? 
Sprzęty będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie 
użytkujące świetlicę, które w działalności statutowej ma 
szeroko rozumianą promocję kulinarnych przysmaków 
tradycyjnych, posiada również zarejestrowany na liscie 
produktów tradycyjnych MRiRW produkt. Stowarzyszenie 
promuje na terenie całego województwa i lokalnie swoje 
tradycyjne produkty a zakupiony sprzęt wykorzystany 
zostanie do tej promocji (do przechowywania produktów i 
sporządzania na miejscu). Stowarzyszenie jest laureatem 
wielu nagród kulinarnych. 

Wyposażenie świetlicy w sprzęty związane z przygotowaniem i promocją produktów 
regionalnych jest możliwe, jednak w przypadku gdy świetlicę wiejską użytkuje inny podmiot niż 
właściciel, zachodzi uzasadniona obawa o wykorzystanie świetlicy wiejskiej niezgodnie z celami. 
Jeżeli w świetlicy jest prowadzona działalność statutowa stowarzyszenia polegająca na 
produkcji i promocji certyfikowanych produktów tradycyjnych bez uszczerbków dla statutowej 
działalności świetlicy wiejskiej, a zakupiony sprzęt bedzie użytkowany zgodnie z pkt 6 zakresu 
realizacji małych projektów, czyli w celu zachowania lokalnego dziedzictwa kult. i hist., do czego 
środkiem będzie wyposażenie świetlicy, to realizacja tego projektu jest możliwa. Trzeba jednak 
dodać, że zakupiony sprzęt będzie stanowić wyposażenie świetlicy a nie własność 
stowarzyszenia i w razie zmiany miejsca prowadzenia działalności, nawet po upływie okresu 
związania z celem (5 lat od dnia wypłaty płatności ostatecznej), będzie musiał pozostać w 
świetlicy wiejskiej. Dla stowarzyszenia bardziej korzystna jest realizacja operacji przez zakup 
wspomnianego wyposażenia z pkt 7 zakresu pomocy małych projektów, tj. w celu wprowadzenia 
na rynek albo podnoszeni jakości produktów opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych 
sektorach gospodarki. 

Czy takie zadania jak remont sanitariatów w świetlicy, czy 
postawienie wiaty- urządzenie miejsca spotkać 
mieszkańców bezpośrednio przy świetlicy są możliwe? 

Odnowienie sanitariatów stanowi integralny element remontu świetlicy wiejskiej, natomiast w 
przypadku postawienia wiaty przy świetlicy należy wziąć pod uwagę, że rozporządzenie mówi o 
remoncie i wyposażeniu a nie rozbudowie świetlicy wiejskiej. Taką wiatę można wybudować 
jako małą infrastrukturę, miejsce odpoczynku i rekreacji służącą mieszkańcom i turystom 
analogicznie jak parki, place zabaw dla dzieci itp. 



Czy wnioskodawca może w ramach mp zakupić namiot, 
który będzie stanowił plenerową świetlicę wiejską i będzie 
wykorzystywany do organizacji różnych imprez? Czy 
będzie to koszt kwalifikowalny? 

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. Tak określona świetlica wiejska 
mieści się w zakresie realizacji małych projektów, ale wyłącznie pod kątem remontu lub 
wyposażenia. Zatem nawet gdyby uznać, że postawiony namiot jest świetlicą, koszt zakupu 
takiego namiotu nie może zostać uznany za koszt kwalifikowalny w odniesieniu do świetlicy. 
Organizacja imprez, typu szkolenia, kursy tańca, koncerty, wystawy plenerowe, kiermasze 
wyrobów z drewna, festyny oraz warsztaty artystyczne, wpisuje się natomiast w zakres realizacji 
małych projektów zgodnie z pkt 1 i 2b załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r, jednakże pod warunkiem, iż koszty związane z realizacją 
wydarzenia odnoszą się do potrzeb, są racjonalne oraz niezbędne do poniesienia w ramach 
danego przedsięwzięcia.  

Czy koszty zakupu zestawów naczyń, windy towarowej i 
szafy chłodniczej, w ramach projektu "Wyposażenie 
świetlicy wiejskiej", zakwalifikowanego przez 
wnioskodawcę do zakresu "zachowanie lokalnego 
dziedzictwa kulturowego i historycznego przez 
wyposażenie świetlicy wiejskiej", można uznać za koszty 
kwalifikowalne? 

Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej zawiera się w zakresie realizacji małych projektów pod 
warunkiem, że w projekcie zostanie wykazane, że wyposażenie to będzie służyło zachowaniu 
lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Wobec powyższego zakup wyposażenia 
świetlicy w postaci naczyń, windy, szafy chłodniczej będzie kosztem kwalifikowalnym, jeżeli 
Wnioskodawca wykaże w jaki racjonalny sposób zakup powyższego wyposażenia przyczyni się 
do zachowania lokalnego dziedzictwa. W związku z tym, należy wezwać Wnioskodawcę do 
złożenia wyjaśnień. 

Czy w ramach projektu, polegającego na "Modernizacji 
pomieszczenia do integracji społeczeństwa oraz promocji 
zdrowego stylu życia i bycia", na który składają się 
operacje dotyczące remontu pomieszczenia 
udostępnionego przez straż pożarną i zakup sprzętu 
kuchennego, ww. koszty będą kosztami kwalifikowalnymi? 
Wnioskodawca nie dostarczył planu budynku ze 
wskazaniem pomieszczeń, które będą objęte projektem. 

Zakres operacji, polegającej na remoncie pomieszczenia udostępnionego przez Ochotniczą 
Straż Pożarną, w którym ma być kuchnia, oraz zakupie wyposażenia w postaci sprzętu 
kuchennego, nie odpowiada zakresowi punktu 3 Załącznika nr 1 Rozporządzenia Ministerstwa 
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 Programem Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 138, poz. 868, z 2009 r. Nr 71, poz. 613). Dodatkowo sam remont oraz zakup wyposażenia 
nie może stanowić celu operacji a jedynie środek do realizacji tego celu, zatem koszt ww. 
remontu kuchni oraz zakupu wyposażenia nie może być w tym przypadku kosztem 
kwalifikowalnym.  

 

Czy zakup wyposażenia biblioteki miejskiej (meble, 
literatura) wpisuje się w zakres realizacji małych 
projektów? 

Zakupu takiego można dokonać jedynie w przypadku świetlicy wiejskiej albo muzeum, ale zakup 
książek w ramach mp możliwy jest tylko w celach kultywowania języka regionalnego i gwary. 

 



Czy  w ramach małych projektów można zrealizować 
operację polegającą na adaptacji zlewni mleka na świetlicę 
wiejską? 

W zakresie realizacji małych projektów mieści się zachowanie lokalnego dziedzictwa 
kulturowego i historycznego przez remont lub wyposażenie świetlic wiejskich, jednakże remont 
dotyczy świetlic, które już funkcjonują, a nie obiektów, w których takie świetlice mają dopiero 
powstać. Wobec tego operacje związane z wykonywaniem prac budowlanych w celu 
zaadaptowania budynku zlewni mleka w świetlicę wiejską, nie kwalifikują się w zakres realizacji 
małych projektów. 

Czy koszty, polegające na zakupie wzmacniacza z 
mikserem, 2 kolumn, estradowych i mikrofonów, w ramach 
doposażenia świetlicy wiejskiej, są kosztami 
kwalifikowalnymi? 

Można uznać za koszty kwalifikowalne 

Czy w zakres małych projektów wpisuje się projekt 
polegający na przygotowaniu świetlicy galerii malarskiej i 
prowadzące do jego realizacji operacje, polegające 
remoncie pomieszczenia, wyposażeniu? 

Projekt ten nie mieści się w zakresie małych projektów, ponieważ dotyczy świetlicy, która 
jeszcze nie istnieje. 

Czy w ramach wyposażenia świetlic wiejskich można 
zakupić sprzęt AGD i inne części wyposażenia (naczynia, 
firany) wraz z montażem?  

Kwalifikowalne, pod warunkiem uzasadnienia że przyczynia się do zachowania dziedzictwa 

Czy można wyremontować świetlicę oraz ją powiększyć 
poprzez dobudowanie pewnej części? 

Remont tak, ale nie rozbudowa 

Czy w ramach remontu świetlic można wymienić okna i 
ocieplić świetlicę?  

TAK 



 


