Załącznik 2a
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 2
DO WYTYCZNYCH NR 11/2/2022 WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI
Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU
OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020
Zgodnie z art. 21 ust. 1a ustawy RLKS, jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy
(na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD) konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub
dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty
wsparcia, LGD wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do złożenia tych wyjaśnień lub
dokumentów. Należy mieć na uwadze, iż na podmiocie ubiegającym się o przyznanie pomocy ciąży
obowiązek przedstawiania dowodów oraz składania wyjaśnień niezbędnych do oceny zgodności
operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia zgodnie z prawdą i bez zatajania
czegokolwiek. Ponadto ciężar udowodnienia faktu spoczywa na podmiocie, który z tego faktu wywodzi
skutki prawne.

Część I, II, III
Punkt 1
Przez obszar wiejski objęty LSR rozumie się obszar gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich
objęty LSR z wyłączeniem obszaru miast zamieszkanych przez więcej niż 20 tys. mieszkańców,
wskazany w § 3 ust. 2 umowy ramowej.
Liczbę mieszkańców, ustala się według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na podstawie wynikowych
informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami
o statystyce publicznej.
Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność
prawną (pot. ułomna osoba prawna, niezupełna osoba prawna, podmiot ustawowy) – podmiot stosunku
cywilnoprawnego nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność
prawną.
Taka jednostka może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania mocą swojego działania, może także
pozywać i być pozywaną. Członkowie takiej jednostki organizacyjnej, co do zasady ponoszą za jej
zobowiązania odpowiedzialność subsydiarną, tj. powstającą z chwilą jej niewypłacalności.
Jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje
zdolność prawną są m.in:









spółka jawna,
spółka partnerska,
spółka komandytowa,
spółka komandytowo-akcyjna,
wspólnota mieszkaniowa,
spółka akcyjna w organizacji,
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji,
stowarzyszenie zwykłe.

Część V
Punkt 1
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W oparciu o informacje zawarte w Oświadczeniu o wielkości przedsiębiorcy i załącznikach do
Oświadczenia (…), a także informacji wynikających z dokumentacji aplikacyjnej należy sprawdzić, czy
Podmiot prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187
z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).
Zgodnie z definicją MŚP zawartą w art. 2 Załącznika I do ww. rozporządzenia:
1.
Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą
przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza
50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
2. W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej
niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów
EUR.
3. W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej
niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Część VI
Punkt 1
W oparciu o informacje zawarte w sekcji wniosku B.III. Opis operacji oraz informacje zawarte
w biznesplanie i pozostałej dokumentacji aplikacyjnej należy sprawdzić czy operacja jest zgodna
z celem (-ami) określonym (-ymi) w PROW na lata 2014-2020 dla działania M19, a jej realizacja
pozwoli na osiągnięcie zakładanych wskaźników.
Cele określone w PROW na lata 2014-2020 dla działania M19:
- cel szczegółowy 6B „wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich” w ramach priorytetu 6
„wspieranie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach
wiejskich”
Cele szczegółowe powiązane:
- 3A – poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem
rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję
na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy i organizacje producentów oraz organizacje
międzybranżowe.
- 6A – ułatwianie różnicowania działalności, zakładania i rozwoju małych przedsiębiorstw i tworzenia
miejsc pracy.
- 6C – zwiększanie dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na obszarach
wiejskich oraz podnoszenie poziomu korzystania z nich i poprawianie ich jakości.
Punkt 2
W oparciu o informacje zawarte w sekcji wnioski B.III. Opis operacji oraz informacje zawarte
w biznesplanie i pozostałej dokumentacji aplikacyjnej należy sprawdzić, czy operacja jest zgodna
co najmniej z jednym z zakresów określonych w § 2 ust. 1 w rozporządzenia, tj. w zakresie:
1)
wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej
w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań
innowacyjnych;
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2)
rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR w rozumieniu art. 2 pkt 19
rozporządzenia nr 1303/2013 przez:
a)

podejmowanie działalności gospodarczej,

b)
tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących
przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 178/20021,
w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności
pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą
działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności,
c)

rozwijanie działalności gospodarczej;

- w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie;
3)
wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą
na obszarze wiejskim objętym LSR w:
a)
ramach krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/20132, lub
b)

zakresie świadczenia usług turystycznych, lub

c)

zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych;

4)
rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających
na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania, o którym
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy ROW;
5)

zachowania dziedzictwa lokalnego;

6)
rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej,
lub kulturalnej;
7)

budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

a)
umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi
społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg
publicznych albo
b)

skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów;

8)

promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Punkt 4
Dotyczy inwestycji trwale związanej z nieruchomością w ramach operacji. Na podstawie informacji
zawartych w tytule prawnym do nieruchomości, oraz Oświadczeniu właściciela(i) lub

rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002
r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa
żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.)
2
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.)
1
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współwłaściciela(i) lub posiadacza samoistnego lub współposiadacza (-y) nieruchomości,
nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej
z nieruchomością, jeżeli operacja jest realizowana na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu
zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności, należy sprawdzić czy inwestycje w ramach
operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością Wnioskodawcy
lub Wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku
o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu
do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 Rozporządzenia 1303/2013.
Punkt 7
Należy zaznaczyć TAK jeżeli co najmniej jedna odpowiedź na powyższe pytania jest odpowiedzią
twierdzącą. Odpowiedź twierdząca przynajmniej w jednej z czterech wskazanych opcji powoduje
spełnienie warunku przyznania pomocy.
Niemożność udzielenia odpowiedzi twierdzącej na przynajmniej jedno z czterech warunków oznacza
negatywną ocenę tego warunku.
Punkt 8
Odpowiedzi należy udzielić w oparciu o analizę Biznesplanu.
Operacja jest uzasadniona ekonomicznie, jeśli generuje przychody, a jej efektywność weryfikowana
będzie m.in. na podstawie wskaźnika NPV.
NPV to suma zdyskontowanych oddzielnie dla każdego roku przepływów pieniężnych, zrealizowanych
w całym okresie objętym rachunkiem, przy stałym poziomie stopy dyskontowej.
Wskaźnik ten pozwala określić rzeczywistą wartość nakładów i efektów związanych z danym
przedsięwzięciem inwestycyjnym.
Badane przedsięwzięcie jest opłacalne, jeżeli NPV jest większe od 0.
Uzasadnienie ekonomiczne operacji opiera się na wskaźnikach. Operacja jest uzasadniona
ekonomicznie, jeżeli wskaźniki rentowności oraz NPV maja wartość dodatnią.
Dodatnia wartość wskaźnika rentowności warunkująca uzasadnienie ekonomiczne operacji, jest
wymagana od roku następującego po roku dokonania przez ARiMR płatności końcowej w ramach
operacji, a więc dla lat: (n+1), (n+2), (n+3)*.
* Jeżeli dotyczy
Powyższe nie dotyczy operacji realizowanej wyłącznie w zakresie:
1) wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej
w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań
innowacyjnych lub
2)

zachowania dziedzictwa lokalnego;

3)
rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej,
lub kulturalnej (w odniesieniu do zakresu operacji o niekomercyjnym charakterze, o którym mowa
w § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia LSR istnieje możliwość pobierania opłat, jednakże wygenerowane
w ten sposób dochody powinny być przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania infrastruktury
będącej przedmiotem operacji);
4)

budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych;
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5)

promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Punkt 10
LGD nie dokonuje analizy przepisów nakładających obowiązek wydania ostatecznej decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach. Możliwe jest uzupełnienie dokumentu przez wnioskodawcę,
jeżeli go brakuje, a zaznaczył, iż załączył dokument do wniosku o przyznanie pomocy.

Część VIII
Punkt 1
Warunek niepodlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie
w przypadku podejmowania działalności innej niż produkcja artykułów spożywczych lub produkcja
napojów należy uznać za spełniony w sytuacji, gdy m.in.:
a) z zaświadczenia wydanego przez KRUS wynika, iż Wnioskodawca nie figuruje w ewidencji osób
ubezpieczonych, albo
b) z zaświadczenia wydanego przez KRUS wynika, iż Wnioskodawca podlega ubezpieczeniu
społecznemu rolników w KRUS w ograniczonym zakresie, albo
c) z zaświadczenia wydanego przez ZUS wynika, iż Wnioskodawca podlega ubezpieczeniu
społecznemu w ramach ZUS.
UWAGA: Zaświadczenie, o którym mowa w pkt. a-c wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem
złożenia wniosku. Nieważność zaświadczenia oznacza niespełnienie warunku.
Odpowiedz „NIE” należy zaznaczyć, gdy z przedłożonych dokumentów wynika, iż osoba fizyczna
występująca o pomoc w ramach poddziałania 19.2 podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników
w pełnym zakresie i z mocy ustawy, chyba że osoba ta podejmuje działalność gospodarczą
sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. 2007 Nr 251, poz. 1885; 2009 r. Nr 59, poz. 489; 2017
poz. 2440 oraz 2020 poz. 1249), jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów.
PKD (skrót od Polska Klasyfikacja Działalności) jest to podział rodzajów działalności, stosowany
m.in. w ewidencji i statystyce. Poszczególne rodzaje działalności posiadają odpowiadające im kody
PKD. Służą one do określenia przedmiotu działalności firmy. Kody PKD właściwe dla działalności,
którą chcesz prowadzić, podajesz przy rejestracji firmy. Obecnie obowiązuje klasyfikacja PKD 2007.
Wyszukiwarki kodów PKD i nazw działalności dostępne są m.in. na stronach:

https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;71367fcd-060f-47ee-9b3c-4c6bc8f31256
https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/

Punkt 2
Warunek należy sprawdzić na podstawie informacji (wydruków) pochodzących z bazy danych:
- Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.
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Punkt 4 i 5
Należy zaznaczyć odpowiedzi TAK, o ile z wniosku i biznesplanu nie wynika, że wnioskodawca nie
planuje podjąć działalności gospodarczej spełniającej te warunki.
Pomoc na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej może zostać przyznana, jeżeli
operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162).
Przepisów ww. ustawy nie stosuje się do:
1)
działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt,
ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
2)
wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia
w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów;
3)
wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów
wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o
wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz.U. 2020
poz. 1891);
4)
działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. 2020 poz. 1426 z poźn.);
5)
działalności prowadzonej przez koła gospodyń wiejskich na podstawie ustawy z dnia 9 listopada
2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 553 oraz 932), które spełniają warunki, o których
mowa w art. 24 ust. 1 tej ustawy.
Punkt 6
Należy zweryfikować, czy koszty wskazane w ujęciu rzeczowym (przedmiotowym) w dokumentacji
aplikacyjnej wpisują się w zakres kosztów określonych w § 17 ust. 1 rozporządzenia tj. w koszty:
1)
ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej
"kosztami ogólnymi",
2)

zakupu robót budowlanych lub usług,

3)
zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub
wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
4)

najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

5)
zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie określonym w §
2 ust. 1 pkt 5- również maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,
6)
zakupu nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych
przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
7)

zakupu nowych rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,

8)
wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą
pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych
przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników- w przypadku operacji w zakresie określonym
w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3,
9)

podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013
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-

które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Część IX
Punkt 3
Dokument pomocniczy przy wypełnianiu części: „Inkubatory przetwórstwa lokalnego (inkubatory
kuchenne).” - materiał z kwietnia 2017 r. o inkubatorach przetwórstwa lokalnego jako
przedsiębiorstwach spożywczych w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia nr 178/2002 dostępny na
stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-rlks

Część X
Punkt 1
Warunek należy sprawdzić na podstawie informacji:
a) (wydruków) pochodzących z baz danych:
- CEIDG – w odniesieniu do osoby fizycznej, wspólników spółki cywilnej będących osobami
fizycznymi
- KRS – w przypadku podmiotów, którzy podlegają wpisowi do KRS
b) aktów konstytuujących działalność podmiotów
Podmiot może ubiegać o przyznanie pomocy na operacje w zakresie, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2
lit. c), o ile podmiot w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy
wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.) oraz nadal
wykonuje tę działalność.
Przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców nie stosuje się do:
1)
działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt,
ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
2)
wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia
w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów;
3)
wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów
wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r.
o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz.U.
2020 poz. 1891);
4)
działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.);
5)
działalności prowadzonej przez koła gospodyń wiejskich na podstawie ustawy z dnia 9 listopada
2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 553 oraz 932), które spełniają warunki, o których
mowa w art. 24 ust. 1 tej ustawy.
W sytuacji, w której przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą w różnych formach prawnych,
np. w określonych sprawach działa jako przedsiębiorca będący osobą fizyczną, w innych zaś jako
wspólnik spółki cywilnej, może zawiesić wykonywanie działalności w jednej z tych form. Oznacza to,
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że jeżeli przedsiębiorca zawiesi wykonywanie indywidualnej działalności gospodarczej jako osoba
fizyczna, a jednocześnie jest wspólnikiem spółki cywilnej to zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy Prawo
przedsiębiorców może wykonywać działalność w ramach umowy spółki cywilnej. Status wpisu w
CEIDG informuje o aktywności przedsiębiorcy w zakresie działalności wykonywanej indywidualnie.

Część XI
Punkt 1
W oparciu o dane pochodzące z KRS, CEIDG, aktu konstytuującego Wnioskodawcę (wniosku - w
przypadku podejmowania działalności gospodarczej) należy zweryfikować, czy działalność
gospodarcza będąca przedmiotem operacji nie jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. 2007
Nr 251, poz. 1885; 2009 r. Nr 59, poz. 489; 2017 poz. 2440 oraz 2020 poz. 1249), o których mowa
w § 8 rozporządzenia tj. jako:
1)

działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;

2)

górnictwo i wydobywanie;

3)

działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;

4)

przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;

5)

wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;

6)

produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;

7)
produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów
farmaceutycznych;
8)

produkcja metali;

9)

produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;

10)

transport lotniczy i kolejowy;

11)

gospodarka magazynowa.

PKD (skrót od Polska Klasyfikacja Działalności) jest to podział rodzajów działalności, stosowany m.in.
w ewidencji i statystyce. Poszczególne rodzaje działalności posiadają odpowiadające im kody PKD.
Służą one do określenia przedmiotu działalności firmy. Kody PKD właściwe dla działalności, którą
chcesz prowadzić, podajesz przy rejestracji firmy. Obecnie obowiązuje klasyfikacja PKD 2007.
Wyszukiwarki kodów PKD i nazw działalności dostępne są m.in. na stronach:
https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;71367fcd-060f-47ee-9b3c-4c6bc8f31256
https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/
W celu ustalenia spełniania tego warunku należy w pierwszej kolejności ustalić jak sklasyfikowana jest
działalność będąca przedmiotem operacji. Następnie należy odszukać ją w wyszukiwarce kodów PKD,
a następnie ustalić do jakich grupowań należy dana działalność (dany kod) i czy nie jest to kategoria
wylistowana powyżej (§ 8 rozporządzenia)

Część XV
Punkt 1
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Weryfikację spełnienia przedmiotowego warunku należy dokonać w oparciu o opis operacji zawarty we
wniosku o przyznanie pomocy, mając na uwadze treść LSR w tym zakresie. Obowiązek zawarcia
w LSR analizy potrzeb wynika z art. 33 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013,
zgodnie z którym LSR zawiera analizę potrzeb i potencjału obszaru w zakresie rozwoju, w tym analizę
mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń.

Część XVI
Punkt 1
Na podstawie danych zawartych we wniosku, oraz dokumentacji aplikacyjnej należy sprawdzić,
czy rozwijana infrastruktura będzie miała ogólnodostępny i niekomercyjny charakter.
Warunek należy zweryfikować m.in. w oparciu o informacje zawarte w dokumencie Potwierdzenie
niekomercyjnego charakteru operacji – Obliczenie wartości bieżącej netto.

Część XVII
Punkt 1
Na podstawie danych zawartych we wniosku, oraz dokumentacji aplikacyjnej, w tym dokumentacji
projektowej, pozwoleniu na budowę i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej należy
sprawdzić, czy operacja dotyczy budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub
powiatowych.
Zgodnie z art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U.
z t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.) do dróg powiatowych zalicza się drogi inne niż określone
w art. 5 ust. 1 (drogi krajowe tj. autostrady i drogi ekspresowe oraz drogi leżące w ich ciągach do czasu
wybudowania autostrad i dróg ekspresowych; drogi międzynarodowe; drogi stanowiące inne połączenia
zapewniające spójność sieci dróg krajowych; drogi dojazdowe do ogólnodostępnych przejść
granicznych obsługujących ruch osobowy i towarowy bez ograniczeń ciężaru całkowitego pojazdów
(zespołu pojazdów) lub wyłącznie ruch towarowy bez ograniczeń ciężaru całkowitego pojazdów
(zespołu pojazdów); drogi alternatywne dla autostrad płatnych; drogi stanowiące ciągi obwodnicowe
dużych aglomeracji miejskich; drogi o znaczeniu obronnym) i art. 6 ust. 1 (drogi wojewódzkie tj. drogi
inne niż krajowe, stanowiące połączenia między miastami, mające znaczenie dla województwa, i drogi
o znaczeniu obronnym niezaliczone do dróg krajowych), stanowiące połączenia miast będących
siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą.
Z kolei zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym
niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym
potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych.

9

