
Zasady kwalifikowalności operacji w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 

Pytanie Odpowiedź Czego 
dotyczy?  

Czy jedna miejscowość może uzyskać więcej niż 500 tys. 
zł pomocy na operacje z zakresu działania Odnowa i 
rozwój wsi? 

Jedna miejscowość może uzyskać maksymalnie 500 tys. zł w ramach 
działania „Odnowa i rozwój wsi” Osi 3 PROW 2007-2013 oraz maksymalnie 
500 tys. zł w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii działania” na 
operacje odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi” Osi 4 PROW 2007-2013, czyli 2 x 500 tys. zł. To 
samo dotyczy limitów dla operacji z zakresu Różnicowania i 
mikroprzesiębiorstw (limity są podwojone) 

limity 

Czy w przypadku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o 
przyznanie pomocy w ramach działania małe projekty 
należy wezwać tego wnioskodawcę do uzupełnień - 
zmniejszenia wartości projektu poniżej 25 tys. zł? 

Wnioskodawca, wnioskując o pomoc w wysokości 25 tys. zł, powinien albo 
złożyć wniosek o przyznanie pomocy w ramach "odnowy wsi", albo 
zmniejszyć kwotę planowanych prac remontowych świetlicy poniżej 25 tys. limity 

Czy w ramach działania PROW Odnowa i rozwój wsi jeden 
beneficjent może złożyć tylko jeden wniosek na jedną 
miejscowość? Czy istnieje możliwość złożenia przez 
beneficjenta kilku wniosków na jedną miejscowość, bądź 
kilku wniosków na różne miejscowości? 

Nie ma obecnie ograniczenia co do ilości wniosków składanych przez 
jednego wnioskodawcę. pomoc może być przyznana na więcej niż 3 
operacje w gminie. Przepisy dotyczące limitu składanych wniosków odnoszą 
się do gminy albo wnioskodawcy, natomiast na miejscowość wylicza się 
jedynie wysokość pomocy udzielonej w okresie realizacji Programu. 

odnowa 

Czy ocena punktowa wniosków złożonych w ramach 
działania Odnowa i rozwój wsi do LGD, a następnie 
przekazanie przez LGD Urzędowi Marszałkowskiemu 
Województwa Mazowieckiego, przebiega nie tylko pod 
kątem kryteriów przyjętych przez LGD, lecz również wg 
par. 13 rozporządzenia do Odnowy...? 

Oceny punktowej nie przeprowadza się w ramach tego działania.  

odnowa 



Czy w ramach projektu "rozwój szlaku odry" do kosztów 
kwalifikowalnych można zaliczyć wartość operacji 
polegających na opracowaniu dokumentacji, stworzeniu i 
obsłudze strony internetowej, spotkań z zarządcami dróg 
oraz usługach świadczonych przez księgową? 

Operacja, polegająca na opracowaniu dokumentacji, obsłudze strony 
internetowej, spotkań z zarządcami dróg oraz usłudze księgowej, a której 
założeniem jest wypracowanie nowych rozwiązań odnośnie przebiegu szlaku 
rowerowego bez fizycznego znakowania tegoż szlaku, nie mieści się w 
zakresie realizacji małych projektów, ponieważ zakres realizacji małych 
projektów przewiduje jedynie budowę, odbudowę oraz oznakowanie małej 
infrastruktury turystycznej. Spośród wymienionych zadań możliwe jest tylko 
utworzenie lub zmodernizowanie stron internetowych w celu rozwijania 
turystyki lub rekreacji. Należy dodać, że w przypadku gdy operacja 
obejmowałaby również zadania polegające na budowie, odbudowie lub 
oznakowaniu szlaku rowerowego, pozostałe koszty mogłyby być uznane za 
kwalifikowalne, przy czym w dużej mierze stanowiłyby koszty ogólne małego 
projektu, które nie mogą przekroczyć 10% pozostałych kosztów 
kawlifikowalnych. 

koszty 
ogólne 

Czy  w ramach operacji polegającej na wyposażeniu 
pracowni komputerowej, zapewniającej bezpłatny dostęp 
do internetu, możliwe jest uznanie za koszt kwalifikowalny 
zakupu tonerów i papieru do urządzenia wielofunkcyjnego, 
będącego częścią wyposażenia pracowni? 

Koszty bieżące nie są kwalifikowalne w ramach małych projektów 

Pracownia 
komputero

wa 



Czy w ramach projektu, polegającego na "Stworzeniu 
anglojęzycznego dziecięcego centrum jazdy konnej" za 
koszty kwalifikowalne można uznać koszty remontu, 
związane z rozpoczęciem takiej działalności? Zwłaszcza w 
momencie, gdy w zestawieniu rzeczowo-finasowym nie 
przewidziano innych kosztów związanych z tym projektem.  

Wyszczególniony zakres rzeczowo-finansowy, obejmujący jedynie remont 
istniejącego Centrum Jazdy Konnej nie jest zgodny z celem operacji, który 
brzmi "podnoszenie świadomości lokalnej oraz poziomu wykształcenia na 
obszarach wiejskich, propagowanie aktywności sportowej oraz promocja 
gminy i lokalnego klubu sportowego, jak również wykreowanie atrakcyjnego 
miejsca turystyki aktywnej". Jednocześnie wnioskodawca nie wskazuje, w 
jaki sposób zamierza osiągnąć zamierzone cele, przede wszystkim te 
związane z podnoszeniem świadomości oraz poziomu wykształcenia. 
Dodatkowo w zakresie realizacji małych projektów remont literalnie 
wskazany jest jedynie w punktach dotyczących remontu muzeów i świetlic 
wiejskich. Należy wspomnieć, że we wskazanym we wniosku 7. punkcie 
zakresu realizacji małych projektów Instytucja Zarządzająca dopuściła 
prowadzenie prac budowlanych, ale polegających na adaptacji pomieszczeń 
niemieszkalnych na cele sprzedaży produktów lokalnych. Podsumowując, 
przyznanie pomocy na ww. wniosek nie jest możliwe. 

produkt 
lokalny 

czy możliwe jest dofinansowanie zakupu bryczki i konia do 
przewozu dzieci goszczących  w gospodarstwie 
edukacyjnym, w który prezentowana jest praca 
pszczelarza?  

Proponowany projekt nie mieści się w zakresie małych projektów. 

Środki 
transportu 

Kwestia kosztów operacji, polegającej na wykorzystaniu 
energii odnawialnej w celu poprawienia warunków 
prowadzenia działalności kulturalnej i gospodarczej w tym 
rolniczej, związanej z montażem układów solarnych na 
domkach letniskowych. 

Należy sprawdzić, czy działalność przyczynia się do polepszenia 
prowadzenia działalności gospodarczej i czy zgadza się z PKD.  

Energia 
odnawialna 

Czy można zrealizować małe projekty, którego wkład 
własny stanowią bezzwrotne dofinansowanie od jst? 

TAK Wkład 
własny 

W jaki sposób os. fiz. prowadząca działalność gosp., 
realizująca projekt polegający na prowadzeniu witryny 
internetowej z dostępem do "wirtualnego spaceru po swojej 
gminie", może rozliczyć taki projekt?  

Praca własna przedsiębiorcy 

Wkład 
własny 



czy osoba fizyczna może prowadzić szkolenie dla 
mieszkańców lub inwestycje polegające na budowie 
infrastruktury, jak ma udowodnić poniesione koszty? 

 Osoba fizyczna, która prowadzi szkolenie osobiście lub wnosi wkład własny 
w formie pracy własnej, koszt swojej pracy powinna udokumentować 
poprzez prowadzenie własnej ewidencji czasu pracy z określeniem 
czynności, jakie ta praca obejmuje.  

Wkład 
własny 

Jaki dokument będzie stanowił potwierdzenie wykonania 
pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie w przypadku 
kosztów kwalifikowanych (z wyłączeniem prac 
budowlanych)?  

2) Potwierdzeniem wykonania pracy własnej mogą być następujące 
dokumentu: listy obecności, karty pracy oraz umowa o wolontariacie. W 
dokumencie tym należy określić cel i zakres czynności wykonywanych przez 
daną osobę, okres świadczenia nieodpłatnej pracy oraz ilość godzin. 

Wkład 
własny 

Czy można zrealizować projekt polegający na zakupie 
sprzętu mulitimedialnego, zakupie gablot, transporcie, 
montażu gablot? 

Mogą to być koszty kwalifikowalne pod warunkiem że zakres operacji jest 
zgodny z zakresem małych projektów Jeśli chodzi o transport to nie można 
wynająć środka transportu, ale można zapłacić za transport. sprzęt 

Czy w ramach mp można zrealizować operację polegającą 
na przebudowie pomieszczenia  gospodarczego, będącego 
własnością osoby fiz. , tak aby pomieszczenie mogło pełnić 
rolę salki szkoleniowej w ramach "zielonej szkoły" 
prowadzonej przez właściciela budynku? 

Nie można tego kosztu uznać za kwalifikowalny 

przebudow
a 

Czy pomoc w ramach mp może być przyznana na operację 
polegającą na zakupie strojów dla członków zespołu 
folklorystycznego z terenu lgd? 

Sam zakup nie może być celem operacji. Zakup ten powinien przyczyniać 
się do stworzenia warunków społeczności lokalnej do kultywowania 
miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów. Można zakupić stroje 
nawiązujące do tradycji lokalnej, ale ze względu na charakter działalności 
takich zespołów można uznać za zasadne kupowanie strojów z innych 
regionów.  

Kultywowa
nie tradycji 



Czy operacja polegająca na robotach budowlanych 
związanych z budową wielofunkcyjnego budynku 
gospodarczego (pełniącego funkcję stodoły), przebudową 
kuźni oraz przebudową wiatraka, jak również zakupem 
używanych urządzeń i eksponatów, stanowiących 
wyposażenie stodoły i kuźni w celu kultywowania 
tradycyjnych zawodów i rzemiosła może zostać 
zrealizowana w ramach małych projektów? 

Wykonywanie robót budowlanych polegających na budowie 
wielofunkcyjnego budynku gospodarczego, który pełni funkcje stodoły, nie 
mieści się w zakresie realizacji małych projektów. Odnośnie zakupu 
używanych urządzeń i eksponatów, stanowiących wyposażenie stodoły i 
kuźni w celu kultywowania tradycyjnych zawodów i rzemiosła, w sytuacji, 
gdy beneficjent wykaże, iż przebudowa kuźni, wiatraka oraz zakup 
eksponatów w celu jej wyposażenia związane są bezpośrednio z 
utworzeniem skansenu lub placówki, pełniącej funkcje izby regionalnej, w 
której to kultywowane mają być tradycyjne zawody i rzemiosło, powyższe 
zakupy można uznać za koszty kwalifikowalne. 

kultywowa
nie tradycji 

 5) Czy w ramach "małych projektów" kwalifikowane będą 
koszty nagród pieniężnych do łącznej wartości 5% 
pozostałych kosztów podlegających refundacji? Jeśli tak, w 
jaki sposób Wnioskodawca ma udokumentować taki koszt? 

Katalog kosztów kwalifikowanych przedstawiono w załączniku nr 2 do 
rozporządzenia z dn. 8 lipca 2008 r. W punkcie 13. tego załącznika wyraźnie 
określono, iż kosztem kwalifikowanym jest koszt nagród i upominków do 
łącznej wysokości 5% pozostałych kosztów podlegających refundacji w 
ramach realizacji małych projektów, chodzi więc tu jedynie o zakup. 

nagrody 



1. Jak należy rozumieć określenie "pozostałe koszty 
podlegające refundacji" w kontekście przepisów zawartych 
w załączniku nr 2 do rozporządzenia ws. Wdrażania lsr, 
dotyczącym kosztów upominków i nagród? 2. W przypadku 
gdy operacja składa się z kilku imprez, czy limit upominków 
i nagród liczy się osobno dla każdej imprezy? 

Zgodnie z pkt 13 załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia kosztami 
podlegającymi refundacji w ramach realizacji małych projektów są m.in. 
koszty upominków lub nagród do łącznej wysokości 5% pozostałych kosztów 
podlegających refundacji w ramach realizacji małych projektów (pkt 13), przy 
czym pozostałymi kosztami podlegajacymi refundacji w ramach realizacji 
małych projektów, o których mowa w pkt 13 ww. załącznika nr 2 są koszty, o 
których mowa w pkt 1-12 oraz 14-17 tego załącznika, mając na uwadze, że 
tytuł ww. załącznika brzmi: "koszty podlegające refundacji w ramach 
realizacji małych projektów", a wprowadzenie do wyliczenia w ww. 
załączniku brzmi: "kosztami podlegającymi refundacji w ramach realizacji 
małych projektów są koszty". 
W związku z powyższym koszty upominków lub nagród podlegają refundacji 
do łącznej wysokości 5% kosztów o których mowa w pkt 1-12 oraz 14-17 
załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia, w odniesieniu do całej operacji 
objętej projektem. 
W weryfikacji poziomu kosztów upominków lub nagród, o którym mowa 
powyżej, można wspierać się programem "Kalkulator małych projektów", 
który wraz z krótką instrukcją zamieszczony został na stronie internetowej 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce "Wsparcie rolnictwa i 
rybołówstwa/PROW 2007-2013/Leader 2007-2013/Do pobrania". 

nagrody 



Prośba o wyjaśnienie, jak wyliczyć maksymalny możliwy do 
zrefundowania koszt dla nagród i upominków, jaki 
wnioskodawca może wskazać we wniosku o przyznanie 
pomocy. Czy do takich kosztów wlicza się koszty pracy i 
usług świadczonych nieodpłatnie? 

Zgodnie z par. 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
dnia 8 lipca 2008 r., "pomoc na małe projekty przyznaje się w formie 
refundacji części kosztów niezbędnych do realizacji małego projektu: 
określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia (...)- zwanych dalej 
kosztami kwalifikowalnymi".  
Z kolei zgodnie z pkt 13 załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia kosztami 
podlegającymi refundacji w ramach realizacji małych projektów są m.in. 
koszty upominków lub nagród do łącznej wysokości 5% pozostałych kosztów 
podlegających refundacji w ramach realizacji małych projektów (pkt 13), przy 
czym pozostałymi kosztami podlegajacymi refundacji w ramach realizacji 
małych projektów, o których mowa w pkt 13 ww. załącznika nr 2 są koszty, o 
których mowa w pkt 1-12 oraz 14-17 tego załącznika, mając na uwadzie, że 
tytuł ww. załącznika brzmi: "koszty podlegające refundacji w ramach 
realizacji małych projektów", a wprowadzenie do wyliczenia w ww. 
załączniku brzmi: "kosztami podlegającymi refundacji w ramach realizacji 
małych projektów są koszty". 
W związku z powyższym koszty upominków lub nagród podlegają refundacji 
do łącznej wysokości 5% kosztów o których mowa w pkt 1-12 oraz 14-17 
załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia, w odniesieniu do całej operacji 
objętej projektem. 
W weryfikacji poziomu kosztów upominków lub nagród, o którym mowa 
powyżej, można wspierać się programem "Kalkulator małych projektów", 
który wraz z krótką instrukcją zamieszczony został na stronie internetowej 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce "Wsparcie rolnictwa i 
rybołówstwa/PROW 2007-2013/Leader 2007-2013/Do pobrania". 

nagrody 

Czy kosztem kwalifikowalnym może być uznana 
organizacja projektu z zakresu konkursu fotograficznego i 
kupno nagród, także nagród w postaci instrumentów 
muzycznych?  

TAK, do 5 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych 

nagrody 

Czy w ramach jednego projektu można zrealizować dwie 
operacje z dwóch różnych zakresów: Organizacja imprez 
kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych oraz 
zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i 
historycznego- remont lub wyposażenie świetlicy wiejskiej?  

Wniosek może dotyczyć operacji, która realizuje więcej niż jeden punkt 
zakresu realizacji małych projektów, ale tylko wtedy, gdy zakresy i cele tej 
operacji są ze sobą powiązane. W innym przypadku wnioski o pomoc na 
dwa odrębne zakresy, czyli dwa małe projekty powinny być sporządzone na 
osobnym formularzu. 

zakresy 



1. Wysokość wygenerowanych dochodów. Realizacja operacji polegających na promocji albo przekazywaniu inf. np. w 
formie wydania i rozprowadzania po cenach rynkowych ograniczałaby jej 
dostępność. Maksymalna kwota uzyskana z tytułu rozprowadzenia ww. 
publikacji nie może przekroczyć wysokości 30% kosztów kwalifikowalnych, 
czyli wkładu własnego beneficjenta. Wnioskodawca musi przedstawić 
dokumenty planowanego sposobu rozprowadzenia publikacji ze wskazaniem 
ceny jednostkowej egzemplarza. Zapisy takie powinny znaleźć się we 
wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz procedurach. W 
przypadku operacji, polegającej na wypożyczaniu sprzętu turystycznego, 
możliwe jest pobieranie pełnych opłat za wypożyczanie.  

dochodow
ość 

rozumienie definicji działalności kulturalnej. Należy rozumieć tak jak to określono w ustawie o organizowaniu i 
prowadzeniu działalności kulturalnej. 

działalność 
kulturalna 

prośba o opinię w kwestii możliwości zaliczenia do kosztów 
kwalifikowalnych zakupu rzeczy używanych w małych 
projektach? 

Nie można uznać zakupu sprzętu używanego za koszt kwalifikowany małych 
projektów. Ze względu na specyfikę przedmiotowego działania, które w 
swoim zakresie przewiduje operacje dotyczące m. in. Kultywowania 
miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów oraz remontów i wyposażenia 
muzeów, do kosztów kwalifikowanych w ramach małych projektów można 
zaliczyć zakup zabytków w rozumieniu maszyn, urządzeń, narzędzi, 
wyposażenia, sprzętu stanowiący zakup zabytków i opiece nad zabytkami. 
Rozwiązanie jest zgodne z rozwiązaniem przyjętym w ramach działania 
"Odnowa i Rozwój Wsi".    

Rzeczy 
używane 

W jaki sposób można zweryfikować, czy środki 
pochodzące z budżetu jst pokrywają się z wkładem z 
EFRROW? 

Odnośnie wyliczania kwoty środków pochodzących z budżetu jst, o jaką 
należy pomniejszyć wnioskowaną kwotę pomocy, należy brać pod uwagę 
zsumowaną wartość dotacji udzielonej na poszczególne imprezy, a nie 
rozpatrywać dotację na każdą z imprez oddzielnie. 
 W przypadku Wnioskodawcy, dla którego podatek VAT jest kosztem 
niekwalifikowalnym i w związku z tym nie ma możliwości zweryfikowania 
stawki i wysokości podatku VAT dla poszczególnych pozycji w zestawieniu 
rzeczowo-finansowym operacji, nie ma konieczności weryfikacji wysokości 
podatku VAT dla poszczególnych pozycji Zestawienia. 
 Z uwagi na to, że wkład własny Wnioskodawcy wynosi 30% kosztów 
kwalifikowalnych (a nie całkowitych) prawidłowy sposób wyliczenia środków 

środki 
publiczne 



pochodzących z budżetu jst, o jaką należy pomniejszyć wkład z EFRROW, 
jest następujący: 
18 600,00 (suma kosztów kwalifikowalnych) – 13 020,00 (wnioskowana 
kwota pomocy) = 5 580,00 (wysokość wkładu własnego/kwota, do jakiej 
środki pochodzące z budżetu jst nie nakładają się z wkładem z EFRROW). 
9 150,00 (łączna suma dotacji udzielona GOKiB na realizacje przedmiotowej 
operacji) – 5 580,00 = 3 570,00 (kwota, o jaką należy pomniejszyć 
wnioskowaną kwotę pomocy, aby środki pochodzące z budżetu jst nie 
nakładały się z wkładem z EFRROW).  
 Zgodnie z powyższymi wyliczeniami Wnioskodawca powinien pomniejszyć 
wnioskowaną kwotę pomocy o sumę pozyskanych środków pochodzących z 
budżetu jst, nakładających się z wkładem EFRROW, czyli o kwotę 3 570,00 
zł. 
13 020,00 – 3 570,00 = 9 450,00 (wnioskowana kwota pomocy 
pomniejszona o środki pozyskane z budżetu jst, nakładające się z wkładem 
z EFRROW). 
 We wniosku o przyznanie pomocy po uzupełnieniach wnioskowana kwota 
pomocy wynosiłaby 9 450,00 zł. 

1. Czy fakt, iż środki własne stowarzyszenia, a co za tym 
idzie środki, z których zostanie utworzony LFG, pochodzą 
w dużej mierze ze składek wnoszonych przez Gminy 
będące członkami LGD, nie zostanie zinterpretowany jako 
niedopuszczalna pomoc publiczna?  
2. Czy współfinansowanie wkładu własnego beneficjenta z 
Lokalnego Funduszu Grantowego prowadzonego ze 
środków własnych (składkowych) przez stowarzyszenie 
LGD nie zostanie zakwestionowanie, jako niezgodne z 
zasadami przyznawania pomocy w ramach działania "małe 
projekty"?  

1. Składki członkowskie LGD, nie są środkami publicznymi, nawet w 
momencie, gdy część jej członków to gminy, stąd granty przyznawane ze 
środków własnych LGD pochodzących ze składek członkowskich, są 
dopuszczalne i nie należy traktować tego jako pomocy publicznej.  
2. Nie ma przeciwwskazań dla zabezpieczenia środków wkładu własnego 
beneficjenta mp częściowo pochodzących z Lokalnego funduszu 
grantowego.  

Środki 
publiczne 



Co to jest Fundusz Kościelny? 
 

Fundusz Kościelny to wyodrębniona pozycja budżetu państwa (część 43 – 
wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, dział 758 – różne 
rozliczenia, rozdział 75822 – Fundusz Kościelny), której dysponentem jest 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (minister właściwy do spraw 
wyznań religijnych oraz mniejszościowych i etnicznych).  
Fundusz Kościelny został powołany na mocy art. 8 ustawy z dnia 20 marca 
1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej reki, poręczeniu 
proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu 
Kościelnego (Dz. U. Nr 9, poz. 87, z pózn. zm.) jako forma rekompensaty dla 
kościołów za przejęte przez Państwo nieruchomości ziemskie. Fundusz ten, 
stosownie do zasady równouprawnienia kościołów i innych związków 
wyznaniowych wyrażonej w art. 25 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., działa na rzecz kościołów i innych 
związków wyznaniowych, posiadających uregulowany status prawny w 
Rzeczypospolitej Polskiej.  
Środki funduszu przeznaczyć można na następujące cele:  
wspomaganie kościelnej działalności charytatywnej, kościelnej działalności 
oświatowo-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej a także inicjatyw 
związanych ze zwalczaniem patologii społecznych oraz współdziałania w 
tym zakresie organów administracji rządowej z kościołami i innymi 
związkami wyznaniowymi 
remonty i konserwacje obiektów sakralnych o wartości zabytkowej 
finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych.  
Organizację, organa i tryb działania Funduszu Kościelnego określa statut 
stanowiący załącznik do uchwały nr 148 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 
1991 r. w sprawie statutu Funduszu Kościelnego (M. P. Nr 39, poz. 279). 
Fundusz Kościelny nie posiada osobowości prawnej. Usytuowany jest w 
strukturze Departamentu Wyznań i Mniejszości Narodowych Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji.  
Decyzje o przyznaniu dotacji ze środków budżetowych Funduszu 
Kościelnego podejmuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.  
W świetle obowiązujących przepisów, a w szczególności art. 106 ust. 2 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104, z pózn. zm.), dotacje z Funduszu Kościelnego maja charakter 
celowy i mogą być udzielane i wykorzystywane wyłącznie na zadania 
przyszłe, określone w decyzji o ich przyznaniu, a wiec na prace, które nie 
zostały wykonane do daty ich przyznania i tylko przez kościelna jednostkę 
organizacyjna, której dotacja została przyznana. Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji nie ma możliwości refundowania prac 

Fundusz 
Kościelny 



wykonanych.  
Podmiotami uprawnionymi do otrzymywania środków Funduszu Kościelnego 
są:  

 osoby prawne Kościoła Katolickiego  

 osoby prawne innych kościołów i związków wyznaniowych 
działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów 
oraz związków wyznaniowych  

 osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych wpisanych do 
rejestru kościołów i związków wyznaniowych, o którym mowa w art. 
30 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i 
wyznania (Dz. U. z 2005 Nr 231, poz. 1965, z pozn. zm.).  

Środki na realizacje żądań, przekazywane są na wniosek uprawnionych 
podmiotów.  

 

Czy kosztami kwalifikowalnymi są koszty zawiązane z 
wynagrodzeniem osoby koordynującej projekt, zakup 
materiałów biurowych, obsługa techniczna 
wydarzeń/imprez?  

Może być uznany za kk pod warunkiem że jest to koszt uzasadniony i 
racjonalny koordynato

r 

1) Czy wynagrodzenie koordynatora operacji/wniosku 
Małych Projektów (np. przy organizacji imprez kulturalnych, 
rekreacyjnych i sportowych) można uznać za koszt 
kwalifikowany? 2) J 

1) Wynagrodzenie koordynatora operacji małych projektów może stanowić 
koszt kwalifikowalny jednak należy pamiętać, że musi on mieć racjonalne 
uzasadnienie zawarte w opisie operacji. Przy realizacji operacji o niskim 
budżecie oraz stosunkowo niewielkiej ilości prac do koordynacji koszt 
wynagrodzenia koordynatora mógłby przewyższać pozostałe koszty 
realizacji projektu.  

koordynato
r 

1. 3. Przygotowanie i wydanie kart pocztowych. 4. Zlecenie 
firmie zewnętrznej zaproszenie gwiazdy wieczoru (zespół 
pop).   

 Wydanie i dystrybucja okolicznościowych kart pocztowych jest kosztem 
kwalifikowalnym. Zlecenie firmie zewn. zadań związanych z przygotowaniem 
imprezy jest kosztem kwalifikowalnym na podstawie pkt 3 załącznika nr 2 do 
rozp.  

 



 


