
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłat pomocy 
finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” do kosztów kwalifikowalnych 
podlegających refundacji w ramach realizacji Małego Projektu, zalicza się koszty:

1) ogólne ( w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych małych projektów 
pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego) obejmujące koszty:
a) przygotowania dokumentacji technicznej małego projektu,
b) opłat za patenty, licencje lub wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych,
c) opłat notarialnych, skarbowych lub sądowych,
d) sprawowania nadzoru autorskiego lub inwestorskiego;

2) zakupu materiałów lub przedmiotów;

3) zakupu usług lub robot budowlanych;

4) najmu, dzierżawy lub zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, 
z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie, z tym że w przypadku części małego 
projektu, która nie obejmuje inwestycji, koszty zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń 
lub maszyn podlegają refundacji wyłącznie, gdy nie przekraczają kosztów ich najmu lub dzierżawy.

Wartość wkładu niepieniężnego (w wysokości nie przekraczającej 30% pozostałych kosztów 
kwalifikowalnych małych projektów pomniejszonych o wysokość kosztów ogólnych) obejmuje wartość: 

a) pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, stanowiącą iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz 
ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym 
złożono wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty, i liczby 168;

b) udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętu lub surowców, o którym mowa w art. 54 ust. 1 rozporządzenia 
nr 1974/2006.

Pomoc na małe projekty przyznaje się w formie refundacji części kosztów, które są uzasadnione zakresem 
realizacji małego projektu, niezbędne do osiągnięcia jego celu oraz racjonalne:
1)   określonych   w ust. 1a, w tym kosztów ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i 
realizacją małego projektu (wykaz kosztów zamieszczono powyżej)

2)   poniesionych:   
a) od dnia zawarcia umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc na małe projekty,
(W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych małych projektów zalicza się również koszty 
poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc 
na małe projekty, lecz nie wcześniej niż w dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy na małe 
projekty, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne — nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 r.)

b) w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę 
wynikających z niej płatności, przekracza 1 000 złotych — w formie rozliczenia bezgotówkowego

Refundacji podlega nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych małych projektów 
poniesionych przez beneficjenta.


