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1. Czy numer z ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych i ewidencji 
wniosków o przyznanie płatności to jeden i ten sam numer? 
 
Tak  
(Wzór wniosku wraz z instrukcją wypełniania został zamieszczony  
w dokumentach szczegółowych dot. Małych projektów) 
 

2. Czy Małe projekty mogą przynosić dochód?  
 
Tak – ale jedynie do wysokości wkładu własnego. 
Okres trwałości projektu wynosi 5 lat – w następnym okresie dochód nie jest 
uregulowany. 
 

3. W jaki sposób organizacja nie mająca siedziby na terenie LGD, ale prowadząca 
działalność na tym terenie ma to udokumentować , aby móc starać się o dotacje  
w danej LGD?  
 
Dokumentami poświadczającymi prowadzenie działalności przez organizację  
na obszarze wdrażania danej LGD jest odpis z KRS (wpisu do rejestru przedsiębiorców 
w Krajowym Rejestrze Sądowym, w którym wskazane jest miejsce/obszar 
prowadzenia działalności. 
 

4. Jaka jest minimalna wartość dofinansowania małego projektu?  
 
Nie ma ustalonej minimalnej wartości pomocy na małe projekty. Określono jedynie 
minimalną i maksymalną całkowitą wartość projektu tj. 4,5 tys. i 100 tys. PLN. Ponadto 
dofinansowanie ze środków osi 4 Leader może sięgać maksymalnie 70% kosztów 
kwalifikowanych projektu jednak nie więcej niż 25 tys. PLN. 

 
5. Jak długo może być realizowany mały projekt?  

 
Mały projekt może być realizowany maksymalnie 2 lata od podpisanie umowy, jednak 
nie dłużej niż do 31.12.2014r.  

 
6. Proszę wyjaśnić na przykładzie w jaki sposób należy wyliczyć wartość pracy oraz 

usług świadczonych nieodpłatnie?  
 
Należy sprawdzić komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z lutego roku 
bieżącego odnośnie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 
poprzednim. W roku 2009 przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej 
wynosiło 3102,96 PLN. Wartość tę należy podzielić przez 168 co daje nam 18,47 zł  
za przepracowaną nieodpłatnie godzinę. Aby wyliczyć kwotę do refundacji należy 
obliczyć całkowite koszty kwalifikowane operacji obliczyć 10 % tej kwoty i sprawdzić 
czy iloczyn 18,47 zł oraz liczby przepracowanych przez wolontariuszy godzin nie 
przekracza 10 % całkowitych kosztów kwalifikowanych.  
3102,96/168 = 18,47 zł równowartość pracy własnej wykonanej w trakcie 1 godziny  
X*18,47 = Y potencjalna kwota do refundacji za pracę własną  
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X - liczba przepracowanych godzin  
Całkowite koszty kwalifikowalne/10 = Z  
Z - 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych  
Jeżeli Y < Z to Y jest kwotą do refundacji z tytułu kwalifikowalności pracy własnej.  
Jeżeli Y > Z to Z jest kwotą do refundacji z tytułu kwalifikowalności pracy własnej.   
 

 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2010 r.  

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2009 r. 

Na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach  

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227) ogłasza się,  

iż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2009 r. wyniosło 3102,96 zł. 

http://www.nettax.pl/serwis/serwis.asp?id=15  

 
7. Jaki dokument będzie stanowił załącznik nr 25 do wniosku o przyznanie pomocy 

na Małe Projekty potwierdzający, że operacja podlegająca wsparciu nie 
odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3?  
 
Dokumenty będą zróżnicowane w zależności od rodzaju wnioskodawcy i tym samym 
będą rozpatrywane indywidualnie i poddawane weryfikacji przez UM. Podstawową 
zasadą jest założenie, że np. w przypadku osoby fizycznej taki załącznik będzie 
stanowiło zaświadczenie z KRUS o niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych 
lub z ZUS – potwierdzające fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu.   
W przypadkach nie przewidzianych w instrukcji wnioskodawca zostanie poproszony  
o złożenie dodatkowych wyjaśnień lub oświadczeń wskazanych przez UM, 
potwierdzających, że warunki przyznania pomocy zostaną spełnione  
– np. oświadczenia, że realizacja MP nie przewiduje tworzenia miejsc pracy.  
 

8. Jak należy odnieść się do załącznika nr 27 do wniosku o przyznanie pomocy  
na Małe Projekty?  
 
Jeżeli wymagane załączniki są opisane np. jako decyzje wydawane przez upoważnione 
organy – a w praktyce nazewnictwo tych dokumentów odbiega od sformułowań 
zawartych we wniosku – należy złożyć dokument potwierdzający uzyskanie praw czy 
opinii, natomiast w opisie załącznika wyjaśnić iż dany, upoważniony organ jest 
upoważniony do wydawania dokumentu w takiej właśnie formie. 
 
 
 
 

http://www.nettax.pl/serwis/serwis.asp?id=15

