L.p. Pytanie/wątpliwość
KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW/ WNIOSKODAWCÓW:
1.
Czy możliwe jest podnoszenie kompetencji pracownika firmy
wnioskodawcy nowozatrudnionego w wyniku realizacji operacji
współfinansowanej ze środków LGD? (zakres § 2 ust.1 pkt.2d)
2.
Czy możliwe jest podnoszenie kompetencji pracownika firmy
wnioskodawcy wcześniej pracującego w tej firmie? (zakres § 2 ust.1
pkt.2d)
3.

4.

5.

6.

Odpowiedź/stanowisko MRiRW
Tak.

Tak, jeżeli jest to niezbędne do realizacji np. przy realizacji operacji
polegającej na zakupie 2 nowoczesnych maszyn (przy dotychczasowym
zatrudnieniu jednego operatora, który obsługiwał inny model tej maszyny)
jest nie tylko uzasadnione, lecz niezbędne do realizacji operacji.
Czy kursy/ „podnoszenie kompetencji” muszą być ściśle związane z Tak, zakres zadania z zakresu podnoszenia kwalifikacji musi być ściśle
charakterem działalności gospodarczej o wsparcie której ubiega się powiązany z realizacją pozostałych zadań.
wnioskodawca (np. projekt „inwestycyjny” dotyczyłby branży
gastronomicznej a kurs – prawa jazdy na samochody ciężarowe”)?
(zakres § 2 ust.1 pkt.2d)
Czy w ramach zakresu określonego w § 2 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia W zakresie pomocy określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia nie
można składać wnioski z zakresu przedsiębiorczości (np. szkolenia z przewiduje się wspierania przedsięwzięć edukacyjnych ukierunkowanych
zakresu prowadzenia księgowości w firmach)? Czy tez możliwość na wspieranie działalności gospodarczej.
podnoszenia kompetencji związana jest nierozerwalnie i może być
realizowana wyłącznie łącznie z projektem o którym mowa w § 2 ust.1
pkt.2 lit. a-c?
Jeśli tak, czy o wsparcie takie mogą się ubiegać się podmioty nie będące Formalnego zakazu nie ma, jednakże trudno jest wskazać przykłady
podmiotami gospodarczymi? (zakres § 2 ust.1 pkt.1)
operacji, które mogłyby być realizowane przez przedsiębiorców, a nie
służyłyby rozwojowi prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.
Czy wsparcie na wzmocnienie kapitału społecznego może obejmować Udzielenie odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytania jest uzależnione od
operacje polegające na warsztatach, aktywizacji społeczności, integracji tego, czy wykonanie operacji w tych zakresach przyczyni się w sposób
lub rekreacji?
wymierny na realizację celów LSR (przyczyni się do osiągnięcia
wskaźników przypisanych do danego celu LSR). Jeżeli celem LSR jest
poprawa stanu środowiska lub poprawa zdrowia mieszkańców obszaru
objętego LSR to prawdopodobnie operacje polegające na przekazaniu
wiedzy dotyczącej ochrony środowiska, zdrowego trybu życia będą
uzasadnione. Tym niemniej efekt ich realizacji będzie musiał być możliwy
do zmierzenia, przez np. stwierdzenie zwiększenia liczby gospodarstw
domowych korzystających z energii odnawialnej, liczby osób
korzystających ustawicznie z infrastruktury rekreacyjnej itp. Mając
powyższe na uwadze organizacja operacji polegającej na szeroko pojętej

7.

integracji, rekreacji lub szkoleń w zakresach tematycznych niezwiązanych
ściśle z celami LSR jest ograniczona.
W jakich przypadkach podatek VAT dla jst może być kwalifikowalny?
Koszty kwalifikowalne zostały określone w § 17 rozporządzenia Ministra
Czy w przypadku uznania przez jst Vat-u za koszt kwalifikowalny Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie
konieczna będzie w tym zakresie interpretacja indywidualna Izby szczegółowych warunków przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej
Skarbowej?
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz.
1570). Koszt podatku od towarów i usług (VAT) jest kosztem
kwalifikowalnym, zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr
1303/2013, tzn. jest kosztem kwalifikowalnym, z wyjątkiem podatku, który
można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT.
Powyższe oznacza, że w wielu przypadkach będzie konieczne uzyskanie
interpretacji indywidualnej.

