
Zasady przyznawania pomocy w małych 
projektach



Katalog Beneficjentów

• Pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca na obszarze 
objętym LSR,

• Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą na 
obszarze LSR,

• Osoba prawna albo jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawy 
przyznają zdolność prawną, jeśli posiada siedzibę na 
obszarze LSR lub prowadzi na nim działalność



Zakres pomocy

• Operacja musi się wpisywać w jeden z zakresów 
określonych w rozporządzeniu,

• Za kwalifikowalne można uznać jedynie koszty, o których 
mowa w rozporządzeniu i które są uzasadnione 
zakresem realizacji małego projektu, niezbędne do 
osiągnięcia jego celu i racjonalne,

• Koszty planowane w ramach operacji muszą być oparte 
o ceny rynkowe.



Wyłączenia
• O pomoc w ramach małych projektów mogą ubiegać się

jedynie osoby/podmioty, które nie mogą skorzystać z 
działań Osi 3,

• Zakres operacji musi być zgodny z „codzienną”
działalnością Wnioskodawcy, określoną w odpowiednich 
ustawach lub dokumentach wewnętrznych,

• Wnioskodawca nie może tworzyć sztucznych warunków 
dla uzyskania pomocy (np. dzielić operacji na mniejsze 
zakresy)!



Weryfikacja wniosku
• Wnioski wybrane przez LGD do finansowania będą

rozpatrywane w SW zgodnie z ilością przyznanych punktów –
pierwszeństwo mają wnioski mieszczące się w limicie 
środków, podanym przez LGD w ogłoszeniu.

• W przypadku zwolnienia środków finansowych do 
wnioskodawcy nie mieszczącego się pierwotnie w limicie 
zostanie wystosowana informacja o możliwości rozpoczęcia 
weryfikacji wniosku.

• Monitorowanie dostępnych środków prowadzone będzie do 
momentu otrzymania od LGD prośby o ogłoszenie kolejnego 
naboru wniosków.



Weryfikacja wniosku
• PW może dwukrotnie wezwać Wnioskodawcę do 

usunięcia nieprawidłowości/braków we wniosku.
• Termin na dokonanie uzupełnień wynosi każdorazowo 

14 dni kalendarzowych od dnia odbioru na poczcie 
pisma informującego o konieczności dokonania 
uzupełnień (liczony od dnia następującego po odebraniu 
pisma).

• Odmowa odebrania pisma lub nie odebranie go w 
terminie uznane będzie za skuteczne doręczenie.



Weryfikacja wniosku:

• W przypadku, gdy Wnioskodawca nie ma możliwości 
dokonania uzupełnień w terminie, powinien wystąpić do 
SW z umotywowaną prośbą o wydłużenie terminu (przy 
wydłużeniu terminu o więcej niż miesiąc należy 
przedstawić dokumenty potwierdzające brak możliwości 
dokonania uzupełnień).

• Prośbę taką należy złożyć przed upływem terminu na 
dokonanie uzupełnień/poprawek.



• Jeśli Wnioskodawca przekroczył termin na dokonanie 
uzupełnień i nie wniósł prośby o wydłużenie terminu 
może ubiegać się o przywrócenie terminu na dokonanie 
uzupełnień.

• Prośba taka powinna zostać złożona wraz z 
uzupełnieniami najpóźniej w ciągu 45 dni od dnia ustania 
przyczyny uchybienia.

• Należy udowodnić, iż przekroczenie terminu było 
niezależne od Wnioskodawcy.

Weryfikacja wniosku:



Weryfikacja wniosku:
• Nieuzupełnienie przez Wnioskodawcę wszystkich braków w 

drugim uzupełnieniu skutkuje odmową przyznania pomocy.
• W przypadku wystąpienia wątpliwości na etapie weryfikacji 

wniosku SW może wystąpić z prośbą o wydanie 
opinii/udzielenie wyjaśnień przez odpowiednie 
podmioty/organy.

• SW może wystąpić do Wnioskodawcy o dostarczenie 
wszelkich dokumentów, niezbędnych do rozstrzygnięcia 
sprawy (także dokumentów nie ujętych na liście załączników 
do wniosku).



Umowa przyznania pomocy
• W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku, zawierana jest 

umowa przyznania pomocy.
• Określa ona prawa i obowiązki obu stron umowy.
• Umowa może podlegać zmianom na wniosek każdej ze stron, 

o ile zmiany takie nie zagrożą osiągnięciu celu operacji.
• Wniosek o zmianę umowy można złożyć najpóźniej w dniu 

składania wniosku o płatność ostateczną.
• Umowa nakłada na Wnioskodawcę obowiązek udostępnienia 

LGD danych niezbędnych do monitorowania realizacji LSR.



Zasady refundacji:
• Refundacji podlegać będą jedynie koszty zgodne z umową

przyznania pomocy,
• Koszty muszą zostać prawidłowo poniesione i rozliczone 

(należy dostarczyć prawidłowy wniosek o płatność wraz ze 
wszystkimi wymaganymi załącznikami),

• W przypadku stwierdzenia naruszenia lub nieosiągnięcia przez 
Wnioskodawcę celu operacji nastąpi odmowa refundacji 
środków,

• Jeżeli w trakcie kontroli, po dokonaniu wypłaty środków, 
stwierdzone zostanie naruszenie postanowień umowy, wobec 
Wnioskodawcy zostanie wszczęta procedura windykacji 
wypłaconych środków.



Dziękuję za uwagę


