Mała infrastruktura – środki z PROW
W ramach przedsięwzięcia 1.3.1 Mała infrastruktura przewidziane jest wsparcie na operacje w
zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej
lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Pomoc jest przyznawana w wysokości:
 63,63% kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych
 do 100% kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów
O pomoc może ubiegać się podmiot będący:
1) osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje
się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
2) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze
wiejskim objętym LSR.
O pomoc może ubiegać się również powiat, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład
tego powiatu znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.
Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w systemie
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz jeżeli:
1) koszty kwalifikowane nie są współfinansowane z innych środków publicznych (nie dotyczy
jednostek sektora finansów publicznych)
2) operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego
zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta
kosztów kwalifikowanych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłaconą po
zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie
później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
3) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze
wiejskim objętym LSR
4) inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub
współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten 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;
5) całkowita wartość operacji mieści się w przedziale od 50 tys. złotych do 230 tys. złotych,
6) podmiot ten wykaże, że
a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą
zamierza realizować, lub
b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
c) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.
7) została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie
jest wymagane przepisami odrębnymi.
Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się
koszty:
1) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013 ,
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,
6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych
do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą (w wysokości nieprzekraczającej 30%
pozostałych kosztów kwalifikowanych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne),
7) zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5 i 6, w tym materiałów,
8) podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 69 ust. 3 lit c rozporządzenia nr 1303/2013 (jeżeli
nie można go odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT),
- które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

