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KOSZTY KWALIFIKOWALNE
Czy można zakupić maszyny używane?
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Odpowiedź MRiRW

Co do zasady koszt zakupu maszyn używanych nie jest kosztem kwalifikowalnym.
Wyjątkiem od tej zasady jest przypadek zakupu maszyny używanej będącej eksponatem w
ramach realizacji operacji z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego.
Czy MRiRW planuje przedstawić katalog możliwych do NIE
zrealizowania działań w ramach poszczególnych zakresów
wymienionych w § 2 ust. 1 projektu rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w
ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020
W jakich przypadkach podatek VAT dla jst może być Koszty kwalifikowalne zostały określone w § 17. Koszt podatku od towarów i usług (VAT)
kwalifikowalny?
jest kosztem kwalifikowalnym, zgodnie z art. 69 ust. 3 lit.c rozporządzenia nr 1303/2013,
Czy w przypadku uznania przez jst Vat-u za koszt tzn. jest kosztem kwalifikowalnym, z wyjątkiem podatku od którego nie można odzyskać na
kwalifikowalny konieczna będzie w tym zakresie mocy prawodawstwa krajowego VAT.
interpretacja indywidualna Izby Skarbowej?
Powyższe oznacza, że w wielu przypadkach będzie konieczne uzyskanie interpretacji
indywidualnej.
Czy kwalifikowane będą operacje wspierające operacje To jest uzależnione od zakresu wsparcia. W zakresach, w których wymagany jest biznesplan
odpłatne, np. dofinansowanie muzeum, do którego wejście (za wyjątkiem niekomercyjnych inkubatorów) pomoc jest udzielana na działalność
jest biletowane/płatne.
gospodarczą, która opiera się przecież na pobieraniu opłat za towary lub usługi. Jednakże w
zakresach, w których jest mowa o ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastrukturze samo
brzmienie sugeruje, że są to operacje niekomercyjne tzn. że istnieje możliwość pobierania
opłat, ale wygenerowane w ten sposób dochody powinny być przeznaczone na pokrycie
kosztów utrzymania tej infrastruktury. Pobieranie opłat w celu uzyskania zysku nie jest
dopuszczalne.
Czy w ramach premii można 100% sfinansować środek W przypadku premii nie można mówić o kosztach kwalifikowalnych operacji, lecz o
transportu na 100 tys. zł?
zadaniach, do których wykonania zobowiązuje się beneficjent. Wartość tych zadań mają
odpowiadać wysokości premii. Załącznikiem do wniosku o przyznanie pomocy będzie
biznesplan, który musi zawierać wszystkie zasoby, zadania do wykonania, w tym liczbę
utworzonych miejsc pracy oraz cele pośrednie i końcowe operacji. Osiągniecie celów
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Czy zakup gruntów jest kosztem kwalifikowalnym?

operacji nie jest możliwe, przy założeniu wydatkowania wszystkich środków na jedno
zadanie np. zakup środka transportu.
Koszt zakupu gruntu nie jest kosztem kwalifikowalnym.

